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ওসজনীকাস্ত দাস 

২৫২১ মোহনবাগান লো! 

মুল্য ছুই টাঁক! 

শ্িন্টাদ__ জশিবনাখ গঙ্জোপাধ্যাক্স 

মেক্রাপলিটান শ্প্িস্টিং এশু পাক্রিশিং হাউস, লিঃ 

৫৬৯ খপ্প্রতলা। স্রীউ 

কঙলিকাত। 



“ত্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাতৎ” 

ওীযুক্ত স্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়েষু 





ভূমিকা 

বিগ্ভাসাগর মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া! রবীন্ত্রনাথ পর্ধান্ত লেখক দিগের 

হস্তে আধুনিক বাঙ্গাল! গগ্য-ভঙ্গি অভূতপূর্ব শ্রী লাভ করিয়াছে। বর্তমান 
কালের অপরাপর ভারতীয় আধ্যভাষাগুলির কথ! দুরে থাকুক, অনেক 
প্রতিষ্ঠাপন্ন বিদেশী ভাষাতেও এইরূপ বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও খ্রশ্ব্্যশালী গণ্য-ভঙ্গি 

ও সাহিত্য নাই, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সুতরাং নাঙ্গালা 
গছ্চ-সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালীর গর্ব করিবার স্টাষ্য অধিকার আছে। 

বাঙ্গালা গণ্যভঙ্গি সম্বন্ধে দুই একটি বই থাঁকিলেও, এই বিষে যথার্থ 

গবেষণা কিছুই হয় নাই । ১৩৪০ সালের ব শত শ্রী পত্রিকার জন্য আমি 

বিভিন্ন লেখকদিগের গগ্ঠ-তঙ্গির বিশ্লেষণ করিয়া কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ 

করি। সেই প্রবন্ধগুলি অবলঘ্বন করিয়া বর্তমান পুস্তকটি রচিত হইল। 

যে সকল বন্ধুদিগের প্ররোচনা এবং উৎসাহ বাঙ্গালা গগ্ের এই 

আলোচনায় আমাকে সানন্দে প্রবৃত্ত করাইয়াছে তাহাদিগের প্রতি আমি 
এইখানে আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি । 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্তাঙ্গয় 1 

বৈশাখ ১৩৪১ 





ষোড়শ শতাব্দী হইতে চিনা শতাব্দী 

পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে গঞ্ভের কোন স্থান ছিল না। তাহা 

থাকিবারও কথা নর, কেন না তখনকার দিনে সাহিত্যিক রস-বোধের 

প্রেরণা ছিল মুখ্যতঃ আবেগ ও গৌণতঃ অনুভূতির মধ্যে । আর গগ্চ 
সাহিতো রস-বোধের প্রেরণা আসে প্রধানতঃ বোধ ও যুক্তিজ্ঞান হইতে । 

প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ছিল পৌরাণিক ও লৌকিক 
আখ্যান সকল আর সেই সাহিত্যের উদ্দেশ্ত ছিল সাধারণ লোককে খুসী 

করা, বে সাধারণ লোকের! সংস্কত সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের সুযোগ, 

স্কবিধা বা বোগ্যতা লাভ করে নাই। আরও একটা কথা আছে, তখনকার 

সাহিত্য ছিল কাব্যমূলক এবং সেই কাব্য ছিল জঙ্গীতমূলক। অর্থাৎ 
এখনকার মত সেকালে কাব্য পড়! হইত না, গাওয়া হইত। সাধারণ 
লোকের তো কথাই নাই, এই কারণে সংস্কৃতজ্ঞ শিক্ষিত লোকও এই 
প্পাচালী”১ সাহিত্যে আনন্দ লাভ করিত । 

গীতিমূলক হওয়াতে সাহিত্যের বিকাশ অসম্ভব হইয়া দ্াড়াইয়াছিল। 

রে কখা- ব্স্তর টি সম্ভবপর ন! থাকায় কেবলই চর্ধিত-চরববণ চলিতেছিল 
সি লা ভাসি শা ৮ পাতি পক সি» পি জিপ ওটি তি এসি আট পাস ॥ কিস্তি 5 এছ লা 

১। পুরাতন বাঙ্গালার এই ছঃ-সীতিমূলক নাহিভাকে পাগলী” বলা হইত 
মালাধর বনু তাহার শ্রী কৃক্বিজয়ে ( ১৪৭৩--১৪৮* শ্রীষ্টাব্দ ) রচনার কৈফিয়তে 

বলিয়াছেন-- 
ভাগবত অর্থ হত পয়ারে বান্ধিয়া । 

লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়! ॥ 



৬ বাঙ্গাল সাহিত্যে গ্ধ 

এইরূপ বোধ হয়। আর বথা-বস্তর্র মধ্যেও পৌরাণিক অপেক্ষা লৌকিক 

বা ছদ্ম-পৌরাণিক কাহিনীর আদর অত্যধিক ছিল। সাহিত্যের মধ্যে 
অশ্লীলতার অভাব ছিল না । শ্রীরুষ্ণ-কীর্ভনের মধ্যে সেকালের লোকের 

সাহিত্যিক রুচির কিঞ্চিং আভাস পাওয়! বাইতে পারে। এই মুখ্যতঃ 

হীন-কথামুলক সাহিত্য যে লোকের রুচি বিগড়াইয়! দিয়াছিল আর ইহা 
যে দেশের নৈতিক অবনতির বৃদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল তাহাতেও 

বিশেষ সন্দেহ নাই । গ্রীস্ীয় পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গের 

এক স্ুুসভ্য অঞ্চলের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সাহিত্যিক রুচি ও 

আধ্যাম্মিক আদর্শের পরিচয় দ্রিতে গিরা বৃন্দাবন দাস শ্রী চৈ তন্ত- 

ভাগ বতে বলিয়াছেন__ 

ধন্ম-কন্ লোক সব এই মাত্র জানে। 

মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥ 

দেবত। জানেন সবে যণ্তী বিষহরি। 

তাহারে সেবেন সবে মহাদস্ত করি ॥ 

ধন্বংশ বাড়ক বলিয়৷ কাম্য মনে । 

মছ্যমাংসে দানব পুজয়ে কোন জনে ॥ 

যেগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত। 

ইহ! শুনিঝারে সর্বলোক আনন্দিত ॥ 

তাতি বড় হুকৃতি যে স্নানের সময়। 

গেবিন্দ পুণুরীকাক্ষ নান উচ্চারয় ॥ 

[ অন্তযথণ্, চতুর্থ অধ্যায় ]॥ 

এই সাহিত্যে বিশুদ্ধ মাধুর্য ও করুণ রসের একট দ্বিক ছিল। তাহা 

রামায়ণ অবলম্বনে রচিত কাব্য-গীতি। সীতারাম-গীতির মধ্যেই তখন 

সাহিত্যে বিশুদ্ধ রস সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। বুন্ধাবন 

দাস বলিয়াছেন যে রামায়ণ কাহিনী শুনিয়া ববনেরও মন করুণ বসে আর্ত 

হইয়া যাইত। 



বাঙ্গাল সাহিত্যে গদ্য ৩ 

মালাধর বন্ু শ্রী কষ-বি জয়ে বলিয়াছেন-_ 
কলিকালে পাপচিত্ত হব সব নর। 

পাঁচালীর রসে লোক হইব বিস্তর ॥ 

যাহা হউক পঞ্চদশ শতকের শেষ হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্য মোড় 

দিরিতে আরম্ভ করে। গুণরাজ খান উপাধিক মালাধর বস্তু গ্রীস্টীয় 
১৪৭৩--১৪৮০ সালে শ্রী কুষ্ণ-বি জর কাঁবা বচনা করেন। শ্রীমদ- 
ভাঁগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে তিনি এই কাব্য রচনা করিয়া 

ছিলেন। কাব্যটি খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তাহার 
পর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের আগমনে ও প্রভাবে বাঙ্গাল! সাহিত্যে যুগান্তর 
শুইয়া গেল। বৈষ্ণব সাহিত্য বাঙ্গালায় যে সুর আনিয়া দিল তাহার 

প্রতিধ্বনি ক্রেমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইরা আসিলেও, এখনে পধ্যস্ত 
বাজিতেছে। বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রধানত: আবেগমূলক, ইহাতে সন্দেহ নাই । 
কিন্তু ইহার একটি শাখা বাঙ্গাল সাহিত্যে এক নূতন দিক উদঘাটিত 

করিয়া দিল। ইহা শ্রীচৈতন্যের জীবনী-সাহিত্য। বোধ ও ঘুক্তিমুগ্লক 
মাহিত্যের সুত্রপাত ইহারই মধ্যে। এই সাহিত্যও ছন্দে রচিত। তাহার 

কারণ, সাধারণ লোক ছন্দঃ বা গীতি না হইলে গ্রান্ব করিবে না। 

দ্বিতীয়তঃ অনতিম্বল্প-পরিসর পয়ার১ ছন্দের মধ্যে বাঙ্গালার সরলবাক্যমূলক 

রীতি স্থন্দর অবকাশ পায়। বাঙ্গাল! গদ্যের তালের সহিত পয়ারের আট 

ও ছয় মাত্রার যতির বেশ সুসঙ্গতি ও এক্য আছে। সুতরাং পয়ারের 

অধো দিয়া ভাব্প্রকাঁশের বিশেষ কোন বাধা হয় নাই। বরঞ্চ সুবিধাই 

হইয়াছিল। বাঙ্গালা গগ্ভের জড়তানুক্তি শ্রীষ্টায় উনবিংশ শতকের মধ্য- 

১। পয়ারই বাঙ্গীলার মূল এবং বিশিষ্ট ছন্দঃঃ আর প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে পয়ারেরই 

সবিশেষ প্রধান্থ। ত্রিপদীর প্রয়োগ খুবই অল্প ছিল, ইহার প্রয়োগ হইত প্রধানত; বৈচিত্রের 

জন্য । প্রাচীন বাঙ্গীলা সাহিত্যে পয়ারের প্রাধাচ্যের দরুন ছন্দের আর এক নাম দীড়াইয়! যায়, 

“পয়ার। মীলীধর বহর উক্তি পুরবববন্তী পাদটাকায় দ্য । 



৪ বাঙ্গালা সাহিত্যে গন্য 

ভাগের পূর্বে হয় নাই । যোড়শ শতকে উহার রূপ কি রকম ছিল তাহা 

অনুমান করিতেও তয় হয়। পয়ারের মধ্যে সংস্কতমূলক অব্যয়, অথবা 
অসমাপিকার প্রাচুর্য অথব! . তালবিহীন বাক্জাল প্রয়োগের স্থবোগ 
একেবারেই নাই, এজন্য পরারের ছাদে পর পর সরল বাক্যের মধ্য দির! 

স্বচ্ছ ও অনাড়ম্বর ভাবপ্রকাশ গুরুতর প্রচেষ্টার অপেক্ষা করে না। সকল 
রকম ভাবপ্রকাশে পয়ার ছন্দের কতদূর ক্ষমতা থাকিতে পারে তাহার 

প্রমাণ মিলে কৃষ্গদাস কবিরাজের শ্রী চৈ তস্য চরিতামুত গ্রন্থে। 

তখনকার দিনে লেখাপড়ার কাজে গণ্ভের প্রয়োগ ছিল শুধু চিঠি- 
পত্রাদিতে ও দলিল দশ্ডাঁবেজে । ষোড়শ শতকে লেখা চিঠি শুধু একথানি 
মাত্র পাওয়া গিয়াছে ।১ পত্রর্টি ১৪৭৭ শকাব্দে (গ্রীষ্ীর ১৫৫৫ সালে ) 

লিখিত হয়। কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ এই পত্রটি আহোমরাজ 
চকাম্ফা ন্বর্গদেবকে লেখেন। এই পত্রটির মধ্যে বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব 
প্রত্যন্তের উপভাষার অনেকগুলি শব্দ আছে। তৎসব্বেও দেখা যাইতেছে 

«থে বোড়শ শতকের মধ্যভাগে সাঁধুহাধার রূপ বাঙ্গালা গন্ভে একরকম 

ডাই গিন্নাছে। আরও একটি লক্ষণীয় ব্যাপার আছে । সপ্তদশ শতব: 

ইতে চিঠিপত্রাদিতে কিছু কিছু আরবী ফারসী কথা প্রবেশ করিতে আরম্ত 
করে। এই পত্রটিতে কিন্ত সে সব কিছুই নাই । পত্রের মূল অংশ উদ্ধৃত 
করিয়া দিতেছি । 

১০১০০, লিখনং কার্ধ্যঞ্চ। এখা আমার কুশল । তোমার কুশল নিরস্তুরে বাঞ্ছ! করি। 

তখন তোনার আমার সস্তৌষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতীয়াত হইলে উত্য়ানুকুল প্রীতির বীন্জ 
অস্থরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে সে বর্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। 

আমর! সেই উদ্ভোশত আছি। তোমারো এ গোট কর্তবা উচিত হয় (,) না কর তাক আপনে 

জান। নি কি লেখিম। 55 শা কালকেতু ও মা রী উদ্তগু 
৪ জল দল এ লা সি লে ম্ঞ সিলা কাশী 6 তক উপ 

১। শরযুক দীনেশচজর সেন সম্বলিত এবং কলিকাতা বিশ্বস্ত কর্তৃক প্রকাশিত 
বঙ-নাহিত্য-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৭২ ভ্রষ্টবা। 



বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য ৫ 

চাউলিয়া ষ্টামরাই ইমারাক পাঠাইতেছি। তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় 

সপ্তদশ শতকের মধ্যভাঁগ হইতেই €বঞ্চবদিগের এক সম্প্রদার গ্ভে 
'অথবা গণ্ধে পদ্ধে রচিত নিজেদের সাধনা বিষয়ে পুস্তক রচন! করিতে আরম্ভ 

করেন । ষোড়শ শতকের শেষে অথবা সগুদশ শতকের প্রথম ভাগে 

এইরূপ পুস্তক কেবল পঞ্ভেই রচিত হইত। গণ্চে রচিত গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ 
গুরু শিষ্ের মধ্যে কথোপকথনমুূলক হইত। সপ্তদশ শতকের কোন 
হস্তলিপি না পাওয়ায় এই গগ্ভের ভাষাকে ঠিক সপ্তদশ শতকের ভাষা 
বলিয়া! গ্রহণ কর! চলে না। এইরূপ বৈষ্ণব সাধন-গ্রন্থের প্রাচীনতম পু'থির 

তারিখ অষ্টাদশ শতকের পুর্বে নহে। সুতরাং এই গগ্ভের ভাষা পরে 

মআালোচনা কর! যাইবে । 

শৃন্তপুরাণে অল্প কিছু গগ্ঠাংশ আছে। শৃন্যপুরাণ সপ্তদশ শতকে লেখা, 
কিংবা তাহারও পরে ॥ 'অনেকে ইহাকে সুপ্রাচীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা 

করিয়াছেন, কিন্তু সকল দিক দিয়া বিচার করিলে ইহাকে সপ্তদশ শতাবীর 
পূর্বে লইয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়! পড়ে । শ্ৃন্তপুরাণের গগ্ভাংশ ছড়া মাত্র, 

ইহাকে গগ্ বলির! ধরিলে ভুল করা হইবে । এই ছড়া বা! মন্ত্রগুলি তাঙ। 
পয়ারের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ কিছু 

তুলিয়া দ্রিলাম। ইহাঁর মধ্যে পয়ারের রেশ বিলক্ষণ অনুভূত হইবে । 
পচ্চিম ছুআরে চন্দ্র পহরীকে পাড়িল হকার । আল বাছা চন্দ্র পহরি বাট।ল তাস্ুল খাব 

রূপার রঞ্জিত ঘাটে নির্মান করি দিব 1১ 

৩৮যৌড়শ শতকের শেষার্দে পোর্তুগীস পা্রিদের বাঙ্গালা দেশে আগমন 
ঘটে। ধর্্-প্রচারের সুবিধার জন্য ইহার! বাঙ্গাল! ভাষা উত্তমরূপে শিখিয়া 

খ্রীষ্টান ধর্গ্রন্থাপি বাঙ্গাল! ভাষায় রচন! বা অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন । 

এইরূপ রি তক যে খ্রীষ্টীয় ১৫৯৯ সালের নি রচিত ইরা 
শি পলি পিশ্থ 

১। তির বঙ্ীর় সাহিন্ত দি পূ. ৮১। 



৬ বাঙ্গাল! সাহিত্যে গছ 

তাহার প্রমাণ আছে ।১ পোর্ত,গীসদের রচিত শ্রীষ্টানি বাঙ্গাল! সাহিত্যের 

ধারা ষোড়শ শতকের শেষপাদে আরম্ভ হইয়া অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ 

অবধি অব্যাহত ভাবে চলিয়াছিল। এই গ্রীষ্টানি সাহিত্যের উদ্ভব ঢাক 

অঞ্চলে হইয়াছিল, স্তরাঁং ইহার মধ্য যে উক্ত অঞ্চলের উপভাষার রূপ 

ও বাক্যরীতি যথেষ্ট পাঁওয়া যাইবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই । 

অধিকন্ত এই সাহিত্যের উদ্ভব পোর্ভ,গীস পাদ্রির হাতে এবং ইহার মুল 

পোর্ভগীস ভাষায় রচিত শ্রীষ্টান ধর্মগ্রস্থের মধ্যে, সেই জন্য ইহার বাক্য 

রীতিতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী ঢং জাজল্যমান রহিয়াছে । এই সকল 
সত্বেও দেখ! বায় যে তখনকার দিনে বাঙ্গালা সাঁধুভাষায় গন্ভের একটা 

মোটামুটি কাঠামো খাড়! হইয়। গিয়াছে । এই গগ্ভের ভঙ্গি ও বাক্যরীতি 
পরে আলোচনা করা যাইতেছে। 

আজ পধ্যস্ত যতদুর জান! গিয়াছে তাহাতে বোঁধ হয় ভূষণার রাজপুত্র 

দোম্ আস্তনিও প্রণীত প্রশ্নোত্তরমালা বাঙ্গালা গছ সাহিত্যের প্রাচীনতম 

নিদর্শন | ভূষণার এই রাজকুমারকে গ্রীষ্টীয় ১৬৬৩ সালে মগেরা বন্দী 
করিয়া আরাকানে লইয়া যায়। এক পোর্ডভ,গীস পাড্রি টাকা দিয়া তাহাকে 
মগেদের হাত হইতে মুক্ত করিয়। লয়েন ও তাহাকে রোমান কাথলিক ধন্ছে 

দীক্ষিত করেন [ পাঁড্রিমা নো এল্-দা-আস্ সু ম্প. সাম্র চি তবাঙ্গালা 

ব্যাকরণ, প্রবেশক, পৃষ্ঠ! ৮/০ ]। দোম্ আন্তনিও রচিত এই বইখানি 

টি রান পাদ্রি ও ব্রাহ্গণের মধ্যে স্ব স্ব ধর্মের বিচার নিন? রচিত ॥ 
জিত » লি লাগি দা ৩ 

১ | রব চিত্র দে গ্রণীত রিনার ॥ 17///)16181) 178 116 17%% ঢু 7£ 814. 

পৃঃ ৬৭-৬৮ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নুনীতিকুমার চট্োপাধ্যায় প্রণীত 0)477/ ₹8% 19026107817161 

€71/6 19/71/6217) 7:7/720 পঃ ২৩৩ ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবুন্ত 

শ্রিয়রগ্রন সেন সম্পাদিত পাত্রি সানো এল্দা-আ স্নুম্প, নাম্ রচিত বাঙ্গীলা- 

ব্যাক রণ প্রবেশক, পৃঃ ॥/০ ষ্টব্য। (এই তিনখানি পুস্তকই কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালর কর্তৃক 

প্রকাশিত । ) 



বাঙ্গাল। সাহিত্যে গন্য ৭ 

বইখানি ছাপা হয় নাঁই। ইহার সুল পাওুলিপি পোর্ত,গালের এভোর! নগরে 
আছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্্নাথ সেন মহাশয় এভোর!1 নগরে গিয়া এই 

বইটির অধিকাংশ নকল করিয়া লইয়া! আসিয়াছেন এবং তাহার কিয়দংশ 
১৩৩৯ সালের কাত্তিক সংখ্যার “উপাসনা” পত্রিকায় ছাপাইয়া দিয়াছেন। 
বাঙ্গাল! গগ্যের আগ্য ইতিহাস আলোচনা! করিতে গেলে এই বইটির সাহায্য 
অপরিহাধ্য । বইটির সম্পূর্ণ মুদ্রণ অত্যাবশ্তক । বইটি রোমান অক্ষরে 
লিপিবদ্ধ । গোর্ভ,গীস পাত্রিরা এই রকমই করিতেন । 

দোম্ আস্তনিওর পুস্তকটির নাম অনুবাদ করিলে এইরূপ দাড়ার-_ 

*জনৈক খ্রীষ্টান অথবা রোমান কাঁথলিক ও জনৈক ব্রাহ্মণ বা জেপ্ট,দিগের 
আচাধ্যের মধ্যে শাস্ত্র সম্পকীয় তর্ক ও বিচার ; ইহাতে বাঙ্গালা ভাষায় 

জেপ্ট,ধর্্মের অসারতা ও আমাদের পবিত্র কাঁথালিক ধর্মের অন্রান্ত সত্য 

প্রতিপন্ন হইয়াছে, একনাত্র এই ধর্মেই মুক্তির পথ ও ভগবানের প্রকৃত 
বিধানের সম্বন্ধ ' আছে।” ১ 

পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্নুম্পজাম্ এই পুস্তকটি পোর্ডুগীস ভাষায় 
অন্থবাদ করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় এই বইটির বতটুকু 

ংশ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকের গগ্-রীতির 

সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। 

বাগালায় সাধারণতঃ ক্রিয়াপদ দিয়াই বাক্যের সমাপ্তি হইয়া! থাকে, কিন্তু 
এই পুস্তকের ভাষায় ল্যবর্থ (£৪:8০৫ ), তুমর্থ (£0901659) বা 

শত্র্থ (097601)19 ) অসমাপিকাঘুক্ত বাক্যাংশ অনেক সময় ক্রিয়াপদের 

পরে .ব্যবন্ৃত হইয়াছে, কর্তপদ এ ক্রিয়াপদের ব্যত্যাস ( 20৮978100 

০£ 09 1701708] ছ0:এ 01:99: )-ও যথেষ্ট রহিয়াছে । নঞ. শব্ধ 

(52৪৮%9 ) ক্রিয়ার পূর্বেই বেশীতাগ ব্যবহৃত হইয়াছে, চিৎ ক্রিয়াপদের 

৮21 জজ আক হনব লন দিত বণ আনি কিনি দাগ উপাদব; 
কাতিক ১৩৩৯ সাল পৃঃ ৬৪৬ জর্টব্য। 



৮ বাঙ্গাল৷ সাহিত্যে গঞ্ 

পরে প্রযুক্ত হইয়াছে । “তো” “সে” ও “যে শব্ের বাক্যালঙ্কার হিসাবে 

প্রয়োগ সুপ্রচুর । “কহ+ ধাতুর প্রয়োগ যথেষ্ট, “বল্” বা “বোল্* ধাতুর 
প্রয়োগ খুবই কম, এবং “বল্' বা “বোল ধাতুটি ইংরেজী 691] বা 0012012)5100 

এইরূপ অর্থে ই প্রযুক্ত হইয়াছে । “করিলা+, 'পাইবা” ইত্যাদি মধ্যম পুরুষের 

ক্রিয়াপদ সম্মানস্চক অর্থেই প্রযুক্ত হইতেছে । সন্মানস্থচক 'আপনি* শব্দের 

প্রয়োগ এখনো প্রচলিত হয় নাই । কর্ম ও সম্প্রদান কারকের বিভক্তি 
“রে, ০কে' নহে । পূর্ববঙ্গের রীতি অনুযায়ী প্রশ্নীর্থক “নি” এবং নিশ্চয়ার্থক 
ও সমর্থনসূচক “হয়” শব্দের প্রচুর প্রয়োগ রহিয়াছে । প্রকাশিত অংশটুকুর 

মধ্যে কোন আরবী-ফারসী শব্ধ নাই। প্রকাশিত অংশ হইতে কিছু এখানে 

উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । * 

[ ব্রাহ্মণ ১] হয়; বিস্তর মস্তক দেখিয়াছি কারো! কপালে শুদ। (+) ২ লিখন দেখি নাহি 

(;) আমিও এহাতে সন্দে করিতাঁম, এহার কারণ কি? তুমি কহকি কারণ কারো এমত 

থাকে, কারে! এমত না থাকে? 

[ রোমান কাথলিক £ ] কারণ এই (,) কারে! কপালের হাড় ৩ জৌড়া ৪ থাকে হাহাতে 

লিখনের মত দেখি, এ কথ। কপাঁলের হাড়ের ৫ জোড় ৪ কসাইয়। ৬ চাও এইথনে খমিবেক, 

আরবার লাগাইলে লাগে ; তিনি এমত গড়িয়াছেন ৭, যাহার হাঁড় ৩ জোড়! ৪ না থাকে তাহার 

কপালে শুধা দেখ তাহার শিরপীড়! ৮ অধিক না জন্মে, যাহার কপালে জোড়।৪ হাড় ৩ তাহার 

জোড়াতে ৪ জল ভর করিয়! মুণ্ডে বেদন! ৯ করে; এহার অর্থ এই; লিখন যে কহে এ 

মিথা। ১* দেখ ; সেই মন্তকের চৌনুরা জোড়া৪, সেও সেইরূপ জোড়াগঠন ১১ (,) এহাতে 

বুঝি লিখন হয় কি নহে; এ কথা অতি মূট়ের ১২, যে কহে কপালের লিখন। 
লী তত পট টি এ পি এ ৬ ০৯ শীত ৩ অভি ত আজ তি স্তি পোক্ত এ উন রিনি. দি ৯প টিটি. ৯ এট দাও পি স্পেল ৬০ গা সরি জী শশার 

১। উপাসনা, কার্তিক ১৩৩৯ পৃঃ ৬৪৯ | 

২। বন্ধনীস্থিত বিরাম-চিহন মূলে নাই । 

৩। 192 হার। ৪ 20158. জৌড়া। ৫। 20217 হারের | ৬। থসাইয়! | 

৭1  £2195561 গরিয়াছেদ । ৮ | ঠাযাসোজ। শিরগীর। | ৯। 60612 বেদেনা । 

১০1 22109. মিথ্যা । ১১ 201280001) জোরাগঠন | ১২। 1001৩] মুরের | 
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দৌম্ আস্তনিওর পুস্তকে রোমান লিপ্যন্তরীকরণ হইতে ঢাকা-অঞ্চলের 

তৎকালীন কথ্যভাষার উচ্চারণতত্রের অনেক সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের 
উপভাষার কিছু কিছু বিশিষ্ট পদ বা বাক্যরীতির পরিচয় থাকিলেও ইহা 

স্থলতঃ সর্ধববঙ্গীয় সাধুভাষায় লিখিত হইয়াছিল । ইহাঁও অবশ্ত সত্য বে ষোড়শ 
শতকের শেষের দিকে উচ্চারণভঙ্গির কথ! ছাড়িয়! দিলে পূর্ববঙ্গের ভাষার 

সহিত পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষার বর্তমান সময়ের মত এত তফাৎ ছিল না। 

'আর একটি পুস্তকের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া পোত্,গীস 
প্রভাবান্বিত খ্রীষ্টানি বাঙ্গালার প্রস্তাব শেষ করিব। যে পুস্তকটির কথা 

বলিতেছি? ইহা বাঙ্গাল! ভাষার লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত পুস্তক। বইটির 
নাম কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ এবং ইহার রচয়িতা (বা পোঞ্ড গীস 

হইতে -নুবাদকারী ) পাড্রি মানোএল্-দা-আস্নুম্পসঁম্। বইটি ১৭৩৪ 

্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়! লিসবন সহর হইতে ১৭৪৩ সালে রোমান "অক্ষরে 

মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল । বইখানিতে গ্রীষ্টান ধর্ম ও অনুষ্ঠান গুরু 
ও শিষ্যের মধ্যে প্রশ্নোত্তর ছলে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । আস্স্ম্প সাম্ 
ঢাকা অঞ্চলে থাকিতেন, সুতরাং এঁ অঞ্চলের ভাষার ছাপ ইহার মধ্যে 

সথেষ্টই আছে । আস্নুম্প সামের রচনারীতির প্রধানতম দোব হইতেছে 

পোর্ভুগীস রীতির অনুযায়ী বাক্যপ্রয়োগ । তাহা অবস্ত সর্বত্র নহে। 
দোম্ আস্তনিওর পুস্তকের সহিত তুলনা করিলে দেখা ঘায় যে নঞ, 

(7066915০) শব্দের প্রয়োগ এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ক্রিয়ার পূর্ব হইতে 

পরে আসিয়! পড়িয়াছে। 'আর ভাষার মধ্যে আরবী-ফারসী শব্দের বথেষ্ট 

আমদানী হইয়াছে । আস্মুম্প সামে” ভাষ৷ দোম্ আস্তনিওর ভাষ! অপেক্ষা 
কথ্যভাষার অনেক বেশী কাছাকাছি । পোর্ভ,গীস হইতে অনুবাদ বলিয়া 

'মার পোর্ড,গীসের রচনা বলিয়৷ বাক্যস্থিত পদসমূহের সিদ্ধ প্রয়োগের 
ব্যত্যাস (10591:810) 0£ 019 0071081 ০: ০:০9) কপারশাম্ের 

অর্থভে দ-কে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। 



১০ বাঙ্গাল! সাহিত্যে গদ্য 

“করুক+, “করিবেক' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ সম্মানার্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে, 
দোম্ আস্তনিওর পুস্তকে এই প্রয়োগ দেখা যায় নাই । সুতরাং এই প্রয়োগ 
যে সাধুভাষাসম্মত নহে, পরস্ত প্রাদেশিক কথ্যভাষামূলক, ইহা নিঃসন্দেহ। 
“আমার গে” (- আমার ), “'জপন না বায়”, "পাইবাঁর (--পাইতে ), 

“আহ, করিয়া” ( _হাটু গাড়িয়! ) ইত্যাদি প্রয়োগ কথ্যভাষ! হইতে গৃহীত । 
“আমারদিগের”, “তাহারদিগকে” ইত্যাদি প্রয়োগ দুই পুস্তকেই আছে? 

আশ্চধ্যে্র বিষয় এই যে এই ঝ্যন্ত পদের সহিত “-দ্িগ+,-“দে বিভক্তির 

প্রয়োগ পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে উনবিংশ শতকের পূর্বে মিলে না। ইহা 
কি পূর্ববঙ্গের ভাষার দান? কপার শাস্ত্রের অর্থভে দ-এর ভাবার 

আর একটি বড় গলদ -“ইয়।” প্রতায়ান্ত অসমাপিকার মূলক্রিয়া হইতে স্বতন্ 
কর্তপদের সহিত প্রয়োগ । আরও, আস্ম্ুম্প সাম অনেক ক্ষেত্রেই বর্তমান 
অনুজ্ঞার সহিত ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার গোলমাল করিয়া ফেলিম়াছেন। এই 

সমস্ত গলদ সন্বেও আস্ম্ম্প্সামের ভাষায় স্বচ্ছতা ও গতি ছিল, তাহা 

অস্বীকার কর! যায় না। 

কপারশান্ত্রেরঅর্থভেদ হইতে একটি কাহিনী উদ্ধৃত করিয়! 

দিলান । 'আধুনিক বাঙ্গালার গল্প সাহছিতোর এক পূর্ব্বতম রূপ বলিয়! 
ইহাকে নেওয়৷ চলে । 

হিম্পানিয়। দেশে সান্িদ সহরে ছুই কুলীন১ পুরুষ শত্রু আছিল; বিস্তর দিন তাহারা 

এক জনে আর জনেরে তালাম করিয়াছিল দাদ তুলিবার কারণ । কষ্টের দিন ছয় খড়ি৩ ছুই 

পহর বাদে তাহারা জনে জনেরে লাগাল পাইল : লাগাল পাইয়া ছুই জনেও তরোয়াল থসিয়াৎ 
মারামারি করিল। যেজনে বেশ তেজোবন্ত সে আরো এক চোট, সে মাটিতে পড়িল, 

পরাজয়ং হইল । পরাজয় হইয়া শক্রয়েড মাফ চাহিয়া! কহিল £ ঠাকুর পরাজয় হইয়াছি, 

আমারে জিনিল!, আর কি চাহ? শ্রীস্তর লাগিয়। আমারে মাফ কর; তবে শ্বীষ্ত তোমারে নাফ 

ই লিননিয়। হ স্তর হাত তোমারে মাফ করি, যেন রি আমারে মীফ 
শলি জজ লী সিল তাস লী - পাননি ভীত পলিসি লালা লাস্ট ৩ স্পস্ট সস তীর ৯ তাত 2 ৯ এসি তি ভীর্িলী 

১ রী ঘা, ২ ।  অগ০, ৩। 503 রিনি ্  ১1-খসাইয়া ৷ ৫ ॥. ইটা 

৬1 50616, ৭1 যেজিতিয়াছে: জিনুনেঃ। 
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করুক। পরে তাহারে উঠাইল রক্তও পৌছাইল১ উধধও২ দিল, পরে দুই জন মিলিয়। বড়৩ 
দোস্ত হইল । জিননিয়া ধর্ম ঘরে গেল। ধর্দদ ঘরেতে স্তবব করিল, শুব করিয়৷ বে শ্রীস্তর 

আকৃতি আছিলেন, তাহানে সেবা করিতে গেল; আঠু৪ করিয়। শ্রীন্তর আকৃতির কাছে তাহা 

পদেতে চুন দিল। তথন আকৃতিএ আঠের৫ থিল খসিয়া, তাহারে আলিঙ্গন দিলেন । 

এ মহা অপূর্ব সে আপনে দেখিল, এবং ফত লোক ধশ্দ ঘরে আছিল, সকলেও দেখিল। জিননিয়া 

পরমেশ্বরের পৃূজ। দিল ; যত দিন বাঁচিল৬ অনেক পুণা করিল । বৃদ্ধ৭ কালে পুণো পুর্ণি 

মরিয়া চলিয়। গেল স্বর্গেশ। 

দোম্ আঁন্তনিওর পুস্তক রচনাকাল হইতে আস্নুম্পসামের পুম্তক 

রচনাকালের ব্যবধান পঞ্চাশ বছরের অধিক নহে। ইহারই মধ্যে এত 

বিদেশী ('আরবী-ফারসী ) শব্ধ ঢুকিয়া গেল, ইহা বিস্ময়ের বিষয়। ইহার 
কারণ এই হইতে পারে। দোম্ আন্তনিও তাহার পূর্ববর্তী ও সমসামদ্বিক 

সাধুভাষার লেখকদের অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাহার ভাষার 

বিদেশী শব্দের অপ্রাচুধ্য বা অসভাব।* আর আস্হম্পসাম্ কথ্যভাবার 
অনুসরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্ তাহাকে তৎকাল প্রচলিত স্থুপরিচিত বিদেশী 

শব্দগুলিকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। দোম্ আন্তনিওর বিষয়বস্তও বিদেশী 

শব্দপ্রয়োগের সুযোগ দেয় নাই, ইহাও স্বীকার্ধ্য। 
মষ্টাদশ শতকের এ্রথম ভাগে, লিখিত যে করেকথানি চিঠি বা দলিল 

দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে গন্ভের সরল রূপ একেবারেই নাই। 

প্রথমতঃ ছেদ বা বিরামচিন্ন প্রায়ই ব্যবহার হইত ন1; তাহাতে বাক্যের 
আদি ও অস্ত বুঝা দায় হইম্পা উঠে। একই বাক্যের মধ্যে বিবিধ কর্তৃপদধুক্ত 
কসমাপিকা ক্রিয়ার বাহুল্যে ও সংবোঁজক অব্যয়ের গ্াচুধো পাঠককে 

| ১। 0০1756510, ২ । ০:০)০. ৩ ১০7০. । ০0, . €. ৪0৩7. 

আন্ুনাসিকের অভাব লক্ষণীয় । ৬ 1১805110, ৭1 1010190. ৮1 আসম্ুম্প, 

সামনের ঝ| ঙ্গালা বা ক রণ, প্রবেশক, পৃঃ ৩২। 

৯। দোষ আস্তনিওর গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত না হইলে এই সম্বন্ধে দৃঢ় করিয়। কিছু বল' 

ষ্তে পারে ন। |ই। 
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'দিশাহার! হইয়া! যাইতে হয়। খ্রী্ীয় ১৭১৭ সালে লিখিত একটি দলিল 

হইতে উদাহরণ স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি । 
*.আমর। তোমার সহিত শ্রীশ্রীতস্বকীয় ধর্দ্ধের পর আখেজ করিয়। ৬বৃন্দাবন হইতে কীয় 

ধর্দদ সস্থ'পন করিতে গৌড়মগ্ডলে জয়নগর হইতে শ্রীযুক্ত সেও্ায় জয়সিংহ মহারাজার লিকট 

হইতে দিপ্বিজয় বিচার করিলেন প্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব ভট্টাচাধ্যও পাঁতশাহী ননসবদার সমেত গৌড- 

গুলে আসিয়াছিলেন এবং আমর। সবের থাকিয়। হ্বধন্ম উপরি বাহল করিতে পারিলাম নাই 

সিদ্ধান্ত বিচার করিলাম এবং দিশ্বিজয় বিচার করিলেন... 

অষ্টাদশ শতকের গগ্ভের ভাষ। জটিলতাপুর্ণ হইলেও বখন কথাভানাকে 
অনুসরণ করিয়া লিখিত হইত তখন ইহাতে জটিলতা! থাকিত না। ঢুঃখের 

বিষয় এই রকম রচনা বেশি পাওয়া বায় নাই । একটি পাওয়া গিয়াছে, 

তাহার বিষয় বলিতেছি। 

অষ্টাদশ শতকে লেখ! একটি গল্প বা উপকথার সেই সময়ের বাঙ্গাল। 

কথ্যভাষামূলক গগ্ভের একটি অবিরত রূপ পাওয়া! বাঁয়। অধ্যাপক শ্রীবুক্ত 

স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যার মহাশয় ব্রিটিশ-মিউজিয়ম-স্থিত বাঙ্গাল। কাগভ-পত্র 

খবাটিয়া এই গন্নটি এবং অন্তান্ত কতিপয় পত্রাদি উদ্ধার করিরা প্রকাশিত 

করেন [ব্রিটিশ মিউজিয়মের বাঙ্গালা কাগজ-পত্র, বঙ্গীর-সাহিতা-পরিষতৎ- 

পত্রিকা, উনবিংশ ভাগ, পৃঃ ১২১-১২৪]1। চলিত তৎসম শব্দের বিকৃত 

ন্বপ শুদ্ধ করিয়! দিয়া এবং তগ্তব ও দেশী শবের শুদ্ধরূপ পাঁদটাকায় গ্রদর্শিত 

করিয়া গল্পটি এখানে উদ্ধত করিয়! দ্রিলাম | কম! ও দাড়ি চিহ্ন মূলে নাই । 
মূলে স্থানে স্থানে কিছু কিছু দাড়ি চিহ্ন আছে, তাহা! বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া 
হইল। সাক্ষাৎ উক্তির চিহ্ন (“৮”) ও জিজ্ঞাসার চিহ্ন বনাইর! দেওয়া 

গ্লে। 
মৌঃ ভোজপুর শ্রীযুত ভোজরাজা, তাহার কন্যা নাম শ্রীমতী মৌনাবতী১, ষোড়শ বরিস্তা২, 

রী রা মুখ তুল, । কেশ মেঘের রঙ্গ, চক্ষু আকর্ণ রে যু জও ধনুকের স্যায়৪ 
লস বাসটি লান্পিলী আপলাস্টিতি সর্প সি জা সরলা অ্ীস্টিলীস ত ৬ তা সরাসরি তি সত এ পলিসি সক ৮ ন্ নি » শা 

১। মূলে 'মৌনাবতি।' ২। । স্কাঁর। : ৩। মুলে গাজর ৪ মুলে € য়ায় ।' 
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ওষ্ট রক্তিম) বর্ণ, হস্ত পদ্ের মৃণাল, স্তন দাড়িম্ব ফল, ব্ূপলাবণ্য বিছ্যাছট।, তাঁর তুলনা আক 
নাঞী২ এমন হুন্দরী। সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞ্ী।৩ কন্তা পণ করিয়াছে, রাত্রের মধ্যে 

জে৪ কথ৷ কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব।৩ একথা! ভোজরাজা হুনে৬ 

বড় বড় রাজার পুত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়৷ আনিলেক, এক এক রাজার পুত্রকে এক এক দিন। 

রাত্রের মধো এক এক জনকে শয়ন ঘরে লইয়! শয়ন করায়। সে ঘরে আর কেহো৭ থাকে 

না, কেবল কন্তা আর রাজপুত্র । এক খাটে কন্যা নোয়ে৮ এক খাটে রাজপুত্র সোয়ে” । 

জেও র[জপুত্র জেননন* জ্ঞানবান হয় () সে সেইরূপ কথা সারারাত্র কহে।৩ কন্যাকে কথ! 

কহাইতে। পারিলেক না, কতমৎ১০ প্রকার করিলেক তবু কন্যাকে কথ কহাইতে পারিলেক 

না।৩ এইরূপে অনেক দিন গেল পরে রাজা! বিক্রমাদিত্য কন্যার বূপগুণ বুনে১১ বড়ই তুষ্ট 
হইলেন। কাহাকেও কহিলেন ন1, সঙ্গে একজন মনুস্য১২ লইলেন না, কেবল আপুনি১৩ এক! 

বড় ঘোড়ায় আরোহণ হইয়। সিকীরের১৪ নাম করিয়। ছুই চারি রোছের পরে মোকাম ভোজপুর 

শ্রিধুত ভোজরাজার বঝাটাতে উপস্থিত১৫ হইলেন। রাঁজার লোক জিজ্ঞাগা৷ করিলেক, “কে 

তুমি, কোথা হইলে আইলে ?” রাজ! বিক্রমাদ্িতা আপনাপ্ত পরিচয় দ্রালেন১৬ ন।। 

কহিলেন, “আমি আতিত১৭।” একথ| দুনে১১ শ্ীধুত ভোজরাজার লোক অপুব্ব আমন 

বনীতে১৮ দীলেন১৬। রাজা বসিলেন। খাওানের১৯ অপুর্ব অপূর্বব সামিশ্র২* আনিয়: 

দীলেন১৬। রাজা বিক্রমাদিতা খাইলেন, পরে শয়ন করিলেন। বৈকালে শ্রীযুত ভোজরাজ। 

হুনিলেন১ এক আতিত১৭ আসিয়াছে । লোক পাঠাইয়। ডাক।ইয়। আনিলেন। রাজ। 

বিকুলংদিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী২২ জন্য২৩ আগমন হইয়াছে এখানে, কী২২ নাম 

তোমার, প্রকৃত কহিবে।” তাহাতে রাজ! আপনার নান ভীড়াইর। আর এক নান কহিলেন । 

শ্রঘুত “ভোজর[জ। পুনবর্বারং৪ জিজ্ঞাস করিলেক, “তোমাকে এমন সুন্দর এনন গুণবান 

দেখিতেছী২৫, বুঝি তুমি কোন রাজ হইবেক 1”৩ পরে রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন, “আনি 

জে৪ হই তমার পরিচয়ে কার্ধা কী২২ আছে? তোমার কন্যার পণ সুনিএ।২৬ আসিয়াছী২৭, 

না তাহাকে কথ। উর রাজা কহিলেন, 9 থাকই।” পরে রাত্রে এক 
রা তািপীিসিলি সরি সিরাত পাটি সি সি শি পিতা োস্সিিজিলী িসদি লীগ তত বশ লাস লালা পিটিসি সিসি ০ সস ৫৮ কি তা লী সি ছি, তি 

শস্য এলললা রা 

১। [রেরিজিলি ২। নাই ৩। মূলে এখানে দাঁড়ি আছে। ৪ যে। 
৫ 1-বিবাহ। ৬।-শুনে। ৭1. কেহ। ৮(--শোয়। ৯ (-- যেমন । 
১০1-কহমত। ১১।-শুনে। ১২।-মুলে "মনন্ত ।' ১৩1-আপনি। ১৪।--শিকারের। 
১৫। মুলে 'উবিস্থীত।' ১৬। স্দিলেন। ১৭। ততিথ, অতিথি। ১৮। -বসিতে। 
১৯ ।-খাইবার। ২*।ন্পামগ্রা। ২১।-শুনিলেন। ২২।-কি। ২৩। মূলে “জন্তা |” 
২৪। মুলে পপুনুর্বার।' ২৫ ।-দেখিতেছি। ২৬।-শুনিয়।। ২৭।--আসিয়াছি। 
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ঘরে ছুই খাট বিছাইল্েক। ছুই জনে ছুই খাটে শয়ন করিলেন । ক্ণেক১ কাল পরে রাজা 
ী২ করিলেন? ভাহার সঙ্গে পোসা৩ দুই ভূত ছীল৪, তাহার নাম তাল বিতাঁল€৫, তাহাকে 

'্্ররণ করিলেন । তথনি তাহারা ছুই জনে আইলেন। “কী২ আজ্ঞা মহারাজ, কীং 

করিব কহ।” রাজ! কহিলেন, "তুমি কন্যার খাটে গিয়্ঞবইসহ, আমি জিজ্ঞাসা! করিলে 
কথা কহিও |” তাল বিভাল€৫ গিয়া! কন্ঠার খাটে বসিল। পরে রাজ! ডাকীয়!৬ কহিলেন, 

“এ ঘরে কে জাগ্রত আছহ?” তাল বিতাঁল& উত্তর দীলেকণ, “কী জগ্য৮ ডাক মহারাজ৯ 1” 

রাজা কহেন, “একী১* আশ্চধা। কন্ঠার কথা নাঞী১১, তুমি কে?” তাল বিতাল€ 

কহিলেক, “মহারাজ৯ আমি কন্যার খাট ।” রাজা কহিলেন, “তবে তুমি স্থনহ১২। 

এক দেশে এক সওদাগর ছীল১৩। সে বাঁণজে)তে গিয়াীল১৪ । পরে তাহার জাহাজ 

ও নৌক| সকল ডুবিয়া গেল। এক থান তন্তা ধরিয়া সওদাগর কীনারায়১৫ উঠিল । 
মেই দেশে এক মায়ে১৬ মানুষ জল আনিতে আসিয়।ছীল১৭। সে সওদাগরকে লইয়া 

আপনার বাঁটীতে গেল 1১৮ বিস্তর সেব! করিয়! সওদাগ্ররকে বাঁচাইলেক।১৮ কতক দিন 

তাকাদী১৯ সেই থানে থাকীল২* 1১৮ পরে এক দিন এক মালির মায়ে১৬, গ্্রেং১ বড় 

জাছুগীর, তার সঙ্গে () আর সওদাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ২২ হইল। সে মালিনী২৩ এক 

উঁষধ সওদাগরের গায়ে ফেলিয়াং৪ মারিলেক।১৮ সে ওষধ তার গায়ে লাগিতে ভেড়া 

হইল । সওদাগরকে এক দড়ি দীয়া২৫ বীদীয়াং৬ আপনার ঘরে লইয়! গেল। রাত্রে এক 

উষধ গায়ে ছেশায়াইয়া মানুষ করে, দিনে আরবার ভেড়া করে।১৮ এইমত করিয়া প্রাহ 

বিহার২৭ করে 1১৮ এক দিন সে ভেড়া দড়ি ছী'ড়িয়া২৮ পালিয়।২৯ এক রাজার বাটার 

ভিতর গেল। রাজার লোক সে ভেড়! ধরিয়া কাটীয়া৩০ () তাহার মাংস () খাইলেক 1১৮ 

বল যুনি৩১ রাজকন্যার খাট, অপরাধ কার হইল ।১৮ তাল বিতাল৫ কহিলেক, () “জে৩২ 

সায়ে১৬ জলের ঘাট হইতে () লইয়া গিয়! ঝচাইয়াছিল সকল দোষ তাহার হইল । 

১) মুলেক্ষেনেক।' ২।-কি। ৩।-পোষা। ৪।--ছিল। ৫।স্বেতাঁল। ৬।--ডাকিরা ॥ 
৭1.্দিলেক। ৮ । মূলে 'জন্যা । ৯। মূলে “মহারাজ ।” ১*।-একি। ১১।-নাই। 

১২।-শুনহ। ১৩।-০ছিল। ১৪ ।-গিয়াছিল। ১৫।-কিনারায়। ১৬।-মাইয়!, মেয়ে। 

১৭।-আঁদিয়াছিল। ১৮। মুলে দড়ি চিহ আছে। ১৯। অর্থ "বাধ্য হইয়া' ()। 

২*।-থাকিল। ২১।-মুলে “স।' ২২। মূলে "সাক্ষ্যাত।” ২৩। মুলে “মালিনি।" 

২৪ ।-্মুলে “ফোলিয়া ফেলিয়া । ২৫।-দিয়া। ২৯।-্বীঁধিয়।। ২৭। মূলে “বেহীর (” 

২৮।-ছিড়িয়া। ২৯।- পালাইয়া। ৩*1-০কাটিক়া। ৩১।শুনি। ৩২।-ষে। 
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সালিনীর১ কিছু দৌম নাঞী |” কন্তা একথা হুনিয়ং আপনার খাট দুর করিয়। () 

ফেলিয়া দীলেক। মাটীতে শয়ন করিয়া রহিল। পরে রাজ বিক্রমাদিত্য কহিতে 

লাগিল, “কন্ঠার থাটের সঙ্গে কথা কহিতেছীলাম৩, কন্তা তাহা গৌধা৪ করিয়া ফিরিয়া 

নীলেনৎ। এ ঘরে আর “কহোঙ আছহ?” তাল বিতাল উত্তর দীলেক, “কেনে” 

সহারাজ।” পরে রাজ! কহিলেন, “কে তুমি?” তাল বিতাল কহিলেক, “আমি 

রাজকন্যার পরিধেয় বস্ত্র” “বড়ই ভালে! হইল, কথ! হন।৮ এক দেশে এক সওদাগরের 

কন্যার সঙ্গে বিবাহের কথ! চারি জনের সঙ্গে হইয়ছে। বিবাহের দিনে চারি জন 

আশীয়া৯ উপস্থিত১* হইল । কেহ বলে, “আমি বিবাহ করিব” আর কেহ কহে, “তুমি 

কে? আমি করিব। এই কথার বড়ই ঝকড়।১১ হইল । সে কন্ঠা এ কথ! হুনে১২ রাত্রের 

মধো জহর করিয়া মরিলেক। প্রাতঃক!লে সে কণ্ঠকে বাহিরে আনিলেক 1১৩ চারি জনে 

সে কন্ঠাকে দেখিয়া বিস্তর খেদ করিলেক। এক জন কন্যার শোকে জহর খাইয়া মরিল। 

এক জন ফিরে ঘরে গেল। একজন ব্সীয়!১৪ থাকীল১৫ ।২ এক জন এক ওবধ খাওইয়া ১৬ 

দুই জনকে বাচাইলেক । বল সুনি১৭ কন্ঠ।র কাপড়, সে কন্ঠ। কে পাইবে?” তাল বিতাল১৮ 

কহিলেক, “জে১৯ ফির!২* ঘরে গিয়াছে সেই পাইবেক ।” কণ্ঠা একথা বুনিঞা২১ কাপড় 

ফেলিতে পারেন (1 ) না, হাসিয়া উঠিলেন। কথ! কহিলেন । রাজা কন্যার হাত ধরিয়া 

আপনার খাটে লইলেন। সারা রাত্র হাসিখুসি করিলেন। তার পর দিন ভোজরাজ! 

কন্ঠ।র বিবাহ নীলেন২২ (1) রাজা বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে । 

গল্পটির ভাষা সুন্দর, ঝরঝরে । লেখক পশ্চিমবঙ্গের বলিয়াই বোধ 
হয় । “জন্য', “ফিরা” এই শব্দ দুইটি “জন্তে, “ফিরে” এই শব্দ হইতে 

শুদ্ধীকৃত রূপ বলিয়! বোধ হয়। বন্ধনীস্থিত বাক্য বা 7)%:976059919এব 

প্রয়োগ লক্ষণীয় । পর পর দুই বাক্যে একই বর্তৃপদ থাকিলে পরের বাক্যে 

ছানি অনুযেখও লক্ষণীয়। 'তাহার” তুমি, তাহাকে প্রভৃতি টুর্কনাি 

১।--মুলে মালিনির। হা তিন যৌন 

৫।স্দিলেন। ৬।-কেহ। ৭-কেন। ৮1-শুন। ৯।-আসিয়া। ১০। মূলে 
উবিস্থীত 1” ১১-ঝগড়!। ১২।-শুনে । ১৩।-্মুলে দড়ি চিহু আছে। ১৪। বসিয়া । 

১৫।-থাকিল। ১৬।-খীওয়াইয়। | ১৭।-শুনি। ১৮।স্বেতাল। ১৯।-্যে। 

২।-ফিরা, ফিরিয়া । ২১।-শুনিয়া। ২২।-* দিলেন। 



১৬ বাঙ্গাল সাহিত্যে গ্ভ 

পদ বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে । ইহ ভাষার প্রাচীনতা সুচনা! করে। ফে' 
কাগজে গল্পটি পাওয়। গিয়াছে তাহাতে কোন সন তারিখ ন! থাকিলেও 

হস্তলিপি দৃষ্টে এবং ভাষায় আলোচনা! হইতে ইহ! স্পষ্ট বুঝা বায় যে 
রচনাটি অষ্টাদশ শতকের মাবামাঁঝির এদিকে নহে । 

গৌড়ীয় বৈষ্বদিগের এক সম্প্রদায় নিজেদের সাধনপ্রণালীর উপর বই 
লিখিতেন। প্রথমে এইরূপ বই পছ্যে লিখিত হইত । পরে, সম্ভবতঃ 

ষোড়শ শতকের শেষ হইতেই, গণ্ভে বা মিশ্র গণ্ভে প্ভে এই সকল পুথি 

রচিত হইত । এইরূপ কতকগুলি পুঁথি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগের কতক- 
গুলি নৈষ্চব মহান্তের নামে আরোপিত হইয়া! থাকে । খুব সম্ভব এইগুলি 
এত প্রাচীন নহে । সপ্তদশ শতকে লিখিত কোন অনুলিপিও পাওয়৷ যায় 

না, তবে ভাষার ভঙ্গিটি হইতে অনেক সময় ইহাদের রচনাকালের একটা 
মোটামুটি ধারণা করিতে পারা বায়। গঞ্ধে লিখিত এই সব গুঢ়তত্ব 
ংবলিত পুস্তক গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর রূপে রচিত । বাঁক্য ছোট ছোট : 

ক্রিয়া পদ প্রায়ই উহা থাকে । বাক্যে পদের পারম্পর্যা অনেক সময 

বিপধাস্ত দেখা যায়, তাহার কারণ যে অজ্ঞান বা অক্ষমতা তাহা নহে । 

গগ্ভের ভিতর পগ্যের ছন্দ বা তাল আনিবার চেষ্টা । যেমন-- 

মানুষের আচার ব্যবহার ছাঁড়িলে ঈশ্বর ছাঁড়া হয় । তবে ঈশ্বর মানুষের আশ্রয় কয় 

ঈশ্বর সে নানুষের বশ। ইহা! কেহো নাই জানে । 

অষ্টাদশ শতকের লেখা! গ্রন্থে বাক্যরচনার জটিলতা পর পর বুদ্ধিপ্রাপ্ত 

হইয়াছে । এই বৈষ্ণব সাধকদিগের লেখায় অসমাপিকাঁর অপপ্রয়োগ নাই, 
পদের ব! বাক্যাংশের অযথা ব্যত্যাও নাই । একাধিক বাক্য সংযোজক 

অব্যের দ্বারা যুক্ত থাকে বটে, কিন্ত সরল বাক্যের প্রয়োগও নিতান্ত অল্প 

নহে। ক্রিয়াপদের মধ্যে কেবল ভবিষ্যৎ কালের রূপে কিছু কিছু আধুনিক 

নূপ পাওয়। যায়। বিদেশী শব্দের প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। তৎসম 

শব্দের গ্রাচ্ধ্য থাকিলেও ভাষা আড়ম্বরপূর্ণ অথবা! দুর্বোধ্য নহে, বরং 
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গান্ভীধ্যময় ও ওজন্বী। নিয়ে এইরূপ একটি গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধত 
করিয়৷ দিতেছি । 

অজ্ঞানী জীবে কহে এখন বুঝিলাম কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞান-ইন্জিয় বিনে কেবল মনের মধ্যে 

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্বান করিতে পারেন না এবং মন বিনে কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞান-ইঞ্জিয় পরমেশ্বর 

কৃষককে জ্ঞান করিতে পারেন না । ইহ! সত্য বুঝিলাম তাহার কারণ কহি । যখন মনের 

সহিত কর্ণাদি জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের যোগ হয় তখন আকাশ ভূতের শব্দগুণ জ্ঞান করেন। অতএব 

কর্ণ জ্ঞান-ইন্জ্রিয়ে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে না এবং: যখন মনের সহিত চর্দ 

জ্ঞান-ইন্ত্রিয়ের যোগ হয় তখন বারু ভূতের ম্পর্শগুণ জ্ঞান করেন অতএব চর্ধ জ্ঞান-ইন্জ্িয়ে 

পরমেখর শ্রীকুঞ্ণকে জ্ঞান করিতে পারে ন!। 

এই রচনাটি হইতে দেখা যাইতেছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যতাগেই 
বাঙ্গালায় সাধুভাষার গগ্ভরীতি সাধারণ ও প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপযুক্ত 

হইয়া দাড়াইয়াছিল। কিন্তু যে সাহিত্যে গদ্যে এই সম্পূর্ণাঙ্গপ্রায় রূপ 
উদ্ভৃত হইয়াছিল তাহ! ভিক্ষুক বেষ্বের রচিত ও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে 
গণ্ভীবদ্ধ থাকায় সাধারণ শিক্ষিত ও “ভদ্র” সমাজের নজরে পড়ে নাই। 

ফলে সাধুভাষায় সাধারণ সাহিত্যের গগ্ভের উৎকর্ষ সাধন হইতে আরও 

পঞ্চাশ বৎসর বেশী লাগিয়! যায় । 

ফোর্ট উইলিয়্ম কলেজের বাহিরে এবং পগ্ডিতদিগের সাহায্য 

ব্যতিরেকেও যে বাঙ্গালায় গগ্চ সাহিত্যের অস্তিত্ব এবং প্রচলন ছিল তাহার 

একটি প্রমাণ সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বক্সী, 
এমএ মহাশয়ের সৌজন্যে আমি একটি পুথি পাইয়াছি। এই পু'থিতে 
রামায়ণের কাহিনী ( অযোধ্য। প্রত্যাগমন পধ্যন্ত ) সুন্দর সাধুভাষায় বণিত 
আছে। লিপিদৃষ্টে অনুমান হয় যে পু*থিটি উনবিংশ শতকের প্রথম পাদের 
এদিকে নহে, সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে লিখিত। পু*থিটির 
ভাষার নমুনা হিসাবে কিছু তুলিয়। দিলাম । 

ধনুর্ভঙ্গকালে শীতার উৎসাহবর্ধন কারণ রামচন্দ্রকে লক্ষণ এই বাক্য কহিতেছেন। প্রভু ] 

রখুনাথ বহুষ্ধর চিন্তাতে কিঞ্চিৎ আবগ্তক নাই তুমার দাস আমি সম্মুখে বিভ্ভমান্ আছি। 



১৮ বাঙ্গাল সাহিত্যে গদ্য 

বন্তপি কৃপীপুর্বক অনুমতি হয় তবে শুমের-প্রভৃতি যে পব্ধত তাহাকে গণন| করি না! 

অতএব জীর্দ শিবধন্থকে উত্থাপন করা চালন্ করা নম্র করা ভগ্ন করা আশ্চর্য্য নহে প্রভু ॥ 

[২ক] 
তদনস্তর ক্রোধযুক্ত হইয়া! পরশুরাম রামচন্ত্রের প্রতি কহিতেছেন্ যে ওরে রামচন্্র তুই 

ভগবান্ ত্বরূপ অতএব তুর সহস্্ হস্ত হইয়াছে আমার হস্তঘ্ব় তুই মহারাজ আমি মুনির সম্তান্ 

তুর সৈশম্ভগণ নিকটে বিদ্তমান্ আছে আমি একক হইয়াছি তথাপি তুরমহিত আমার সংগ্রাম 

হক শৃর্ধযদেব দর্শন করুন ॥ [৩ক]। 

রামচন্দ্র রাবণকে সৈন্য সহিত নষ্ট করিয়। বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য সমর্পণ করিয়া রাক্ষদগণ 

বানরগণ সকলের বদ্দিত হইয়া পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া সৈগ্যসকলের সহিত মিলিত হইয়া 

অযৌধা| পুরীকে আগমন্ করিলেন্ তদনস্তর সীতার সহিত লক্ষণের সহিত এবং আত্মীয় বন্ধু 

সকলের সহিত রাজ্যভোগ করিতেছেন॥ [৬ থ এবং পুধির শেষ ]। 



দ্বিতীয় পরিচ্স্ছোদ 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ । কেরী, মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন 

সাহিত্যিক গগ্ভ রচনার প্রচেষ্টা শ্রীষ্টায় উনবিংশ শতকের গোড়া 

হইতে শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগে ও ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের আশ্রয়ে নৃতন করিয়া আরম্ভ হয়। যাহারা এই নূতন গগ্চ 
সাহিতোর স্থষ্টি করিলেন তাহাদের নিকট পূর্ববর্তী শতাব্দীর বৈষ্ণব 
গগ্ভ সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত ছিল, সেই কারণ, হয় তাহাদিগকে 

স্কৃত বা ইংরেজির আদশ গ্রহণ করিতে হইল, অথব! নিজের মনগড়! 

ছাদে সংস্কৃত, আরবী-ফারসী, সাধুতাষা! ও কথ্াভাষার থিচুড়ী করিয়া এক 
অদ্ভুত গণ্ভের স্থা্টি করিতে হইল। তখনো পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার কোন 
ব্যবহারোপযোগী ব্যাকরণ লিখিত হয় নাই, সুতরাং এই নূতন গদ্ধ- 
অষ্টাদের পথ যে কুমুমান্তীর্ণ হয় নাই, তাহা বল! বাহুল্য। বাঁহারা 

মূলতঃ কথাভাষাঁকে আশ্রয় করিয়! লিখিয়াছিলেন, তাহাদের পথ অনেকটা 
সুগম ছিল, এবং তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে কৃতকাধ্যও হইয়াছিলেন। 
যাহা হউক, একথা অবস্ঠ শ্বীকার্ধ্য যে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের-- 
বিশেষতঃ গগ্ধ সাহিত্যের_-ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নাম 
চিরন্মরণীয় হইয়া থাকিবে । এইবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক- 
দিগের সাহিত্যস্থষ্টির কথা বলিতেছি। 

₹রামরাম বন্ুর রাজা প্রতা শদিত্য-চরিত্র ১৮০১ স্বীষ্টান্ধে 
শ্রীরামপুর হইতে ছাঁপা হইয়৷ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের ভাষা বড়ই 
অদ্ভুত রকমের ; ইহার জন্য তখনকার ভাষ! দায়ী নহে, দায়ী গ্রন্থকার ও 

তাহার অসম্পূর্ণ ভাষাজ্ঞান । তৎসম শব্ধ অনেক ব্যবহার হইয়াছে, কিন্ত 
ততদকল অপপ্রযুক্ত ও বানানহ্ষ্ট । তদ্তব শবকে অনেক সময় ভ্রান্ত 



২০ বাঙ্গাল! সাহিত্যে গগ্ 

তৎসম রূপ দেওয়া হইয়াছে, যেমন "গাত্র মোচন ( -মোছা ) করিতে- 

ছিলেন ইত্যাদি । “পদার্পণ হইলেন” ইত্যাদি যুক্ত ক্রিয়াপদেরও 

যথেষ্ট অপপ্রয়োগ আছে । “-ইয়া” 'প্রত্যয়াস্ত অসমাপিকা অনেক ক্ষেত্রে 

“-ইলে” প্রত্যয়াস্ত হেতুবাচক অতীত অসমাপিকার স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

“করিতেছেন” “করে” (_করিতে লাগিলেন ), “হইয়াছিল না” (-হয় নাই), 

ইত্যাদি অসাধু প্রয়োগও নিতান্ত কম নহে। তবে ইহার জন্ত গ্রন্থকারকে 

" বিশেষ দায়ী করা সঙ্গত নয়, কারণ সাধুভাষায় ক্রিয়াপদের ব্যবহারের 

বাধাধরা নিয়ম তখনও নির্দিষ্ট হয় নাই। ক্রিয়মাণ বর্তমান (0:9897% 

[):০8198৪15৪ ) তখনকার দিনে প্রায়ই (বিশ্ষে করিয়া কোন ঘটনা বা 

গল্পের বর্ণনায় ) সামান্য অতীতের স্থলে ব্যবহার হইত। বিধিলিঙের অর্থে 

এখন আমরা ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ বাবহার করিয়া থাকি। কিন্ত 

রামরাম বন্ুর পুস্তকে এ অর্থে বর্তমান কালের ক্রিয়াপদেরই প্রয়োগ 

হইয়াছে । “আসিয়া” যাইয়া” এই ছুই পদের ক্রিয়াপদের সহিত নিরর্থক 
( 6:3011619-) প্রয়োগ খুব লক্ষণীয় । 

“আন্তি বা ভবতি” বাঁচক ক্রিয়াপদ প্রায়ই বাকামধ্যে বা বাকাশেষে 
লুপ্ত কর! হইয়াছে, ইহাতে সম্পূর্ণ বাক্যকে বাক্যাংশের সহিত গোলমাল 
করিয়৷ দিয়াছে । রাজ! প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের দুর্ববোধ্তার ও 

অদ্ভূতত্বের প্রধান কারণ হুইতেছে বিধেয়বিশেষণ, কর্ম ও সম্প্রদান কারক 

এবং অসমাপিক ক্রিয়াপদ সংবলিত বাক্যাংশের ক্রিয়াপদের পরে প্রয়োগ । 

কর্তুপদও অনেক সময় ক্রিয়াপদের পরে প্রবুক্ত হইয়াছে । বাঁক্যমধ্যে . 

অসংপৃক্ত বাক্যান্তরের ( 08%1৩01)9818-এর ) প্রয়োগ উনবিংশ শতকের 

প্রথম পাদের বাঙ্গাল! গগ্ের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল বটে, কিন্তু ইহার 

প্রয়োগ রামরাম বনুর পুস্তকে এত বেশী করা হইয়াছে যে, পাঠককে 

দিশাহারা হইয়। যাইতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, রামরাম বন্থুর পুস্তকে দেখা বায় 
যে, ভাষা সরলতর হয় নাই, উপরস্ত জট আরও বেশী করিয়া পাইয়াছে। 



বাঙ্গাল। সাহিত্যে গগ্ঠ ২১ 

“কহ* ধাতুর প্রয়োগ যথেই্ইই রহিয়াছে । “বল” ধাতুর প্রয়োগ কিছু 

বাড়িয়াছে, তাহা! সব্বেও ইহার অর্থের স্বাতন্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া 

যায় নাই। 

রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে সন্ত্রমার্থক মধ্যমপুরুষের সর্বনাম 

পদ “আপনি” শব্দের প্রথম প্রয়োগ পাওয়া গেল। শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, সন্ত্রমহ্চক “আপনি” শব্দের ব্যবহার বাজা লাতে 

হিন্দী ভাষা হইতে আসিয়াছে ।১ অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এই 
প্রয়োগের সত্রপাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ৩৬ৎসত্বেও উনবিংশ শতকের 

দ্বিতীয় দশকে, এমন কি তাহার পরেও, সন্ত্রম জ্ঞাঁপনার্থ “আপনি” শবের 

সহিত “তুমি” শব্দেরও প্রয়োগ যথেষ্ট হইত । 

রামরাম বসুর লিখিত গগ্যের নমুনা স্বরূপ রাজা প্রতাপা দিত্য- 

5 রি ত্র হইতে কিছু অংশ উদ্ধত করিয়! দিতেছি । 
এই মতে কতকাল গত হইলে রামচন্দ্র প্রতি দেবতার অনুগ্রহ তাহাতে ক্রমে করনে 

তাহার তিন জন পুত্র সন্তান জন্মিল তাহাদের জোষ্ঠের নাম রািলেন ভবানন্দ মধ্যনের নাম 

খগানন্দ কনিষ্টের নাম শিবানন্দ তাহারা তিন ভ্রাত। আপনাদের জাতি বাবসা লেখ! পড়ায় তিন 

জনেই পটু হইল পারসি ও বাঙ্গলা ও নাগরি আদিতে মুক্তিমন্ত তন্মধ্যে রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র 
অধিক ক্ষমতাপন্ন | 

কাননগো দপ্তরে আপন বাপের প্রকোষ্ঠে কাধ্যকশ্ন করিতেছিল ইতিমধ্যে সে দগ্তয়ের 

শিরিস্তিদার কাস্তার নামে একজন কটকী ছিল তাহার সহিত শিবানন্দের অগ্রণয় হইয়। সে 

উৎখাত হইয়। গৌড়ে রাজধানি স্থানে গতি করিলেন । 

বীগ্তীয় ১৮০১ সালে কেরি সাহেবের ক থো প কথ নও প্রকাশিত 

হ্য়। এই বইটির রচনাকার্যে কেরি কতিপয় দেশীয় ভন্্রলোকের সাহায্য 
শি ৯ লারা চি পাস পা লা? পাসিলাসি পি 8 পলা সিটি ি, হলাস্মিী সির স্পস্ট টিত পতি বত পিট সি শ সি সিল ত ৩ সিকি 

১। 0,10৮ রি 191:0161)778611 7 672 4776 রী বিন পৃ১.৮৪৬-৮৪৮ 

দ্রষ্টব্য । 
২। 7)827/87। /716286610 19741117016 116 4৫14 8 47117807107 €1717 £77718714 

7,270» [29 এ. 02159 10. 10, শ্রীষ্তীয় ১৮১৮ সালে প্রকাশিত তৃতীয় সংক্ষরণ 

অবলম্বনে এই আলোচনা কর! হইতেছে। 



২২ বাঙ্গালা সাহিত্যে গগ্ 

লইয়াছিলেন ; তৎসত্বেও বাঙ্গালা ভাষায় কেরির কত দূর দখল ছিল 
তাহার সাক্ষা এই পুস্তকে প্রচুর পাওয়া যায়। এক হিসাবে কেরিকে 

আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিত্যে গন্ভের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি 
কর! হয় না। যাহা! হউক, এখন ক থো প ক থ ন-এর কিঞ্চিৎ আলোচন! 
করিব । 

এই গ্রন্থে সাধুভাষা! এবং চলিতভাষ! ছুইই ব্যবহৃত হইয়াছে ৷ ইহার 

মধ্যে চলিত ভাষায় লিখিত প্রস্তাবগুলির ভাষা সম্পূর্ণভাবে নিভূল। 
ইহাতে অনুমান হয় যে, এইগুলির রচনায় কেরি দেশীয় লোকের বিশেষ 

সাহায্য লইয়াছিলেন। আর চলিতভাষায় লিখিত সন্দর্ভগুলির মধ্যে 

মধ্যে একাধিক অঞ্চলের কথ্যভাষা অবলম্িত হইয়াছে । উদাহরণ স্বরূপ 

*তিয়রিয়া কথা শীর্ষক সন্দর্ভটি নিম্নে উদ্ধত করিয়া দিতেছি । ইহার ভাষা 
সুলতঃ হাবড়া হুগলি অঞ্চলের উপভাষ! । “হাড়ে”, “আতি”, “কড়ে” ইত্যাদি 
রূপে ব্যক্তিবিশেষের উচ্চাঁরণ-ভঙ্গির ছাঁপ রহিয়াছে, এগুলিকে উপভাবার 

বিশেষত্ব বলিয়া ধরিলে ভূল কর! হইবে । “করিছে” ইত্যাদি ক্রিয়ারূপে 

শুদ্ীকরণের চেষ্ট। দেখা যায়। 
হাড়ে ( স্হারে )১ ভেগো! মাচকে যাবি কিন! (.) আতি (-রাতি) তো কোয়৷ কোয়! 

করিছে। মুই ফুকারছি তুই ঘুমাইছিস। 

বা এক কাপ কড়ে ( -০করে ) আইয়াছে। হা ম্যাগ পড়েছে এখন কি জালে যাবাঁড় 

€ -বাবার) সময়। যা চেঁদে তুই (.) মুই তে! এখন যাব না । কালি ঢেড় ( -ঢের) আতি 

থাকতে গিয়াছিন্স । যাড় বলে খাবার মাচ পেনু' না! (,) তাতো আজি ম্যাগ পড়েছে। 

হাড়ে ভাই ম্যাগের ভয়ে মোদের কাম চলে ন1। ত্যাবে তো মাগ ছাওয়ালকে ভাত 

কাপড় দিন । তোর বড় দেখি সুকবাসের ( - “হুথ বাসা'র ) শড়ীল হইয়াছে ।২ 

সাধুভাষায় লিখিত সনর্ভগুলিতেও কেরি মাঝে মাঝে কথ্যভাষার 

রীত্নতযাযী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন,তাহাতে গছের ভাষায় বৈচিয্য রর 
এসি ওসি তা ৪ লি পি লিট পিল ৯, এ সিক্স আসি লে টন উরি এ ভরি পিকে জলা লাস্ট সি লীগ লাতাস্টিলী স্টিল পাস এস্ন্ানি চান দলা পাটি লি জা লা রাস্তা এ সতত 

১। ন্ধনস্িত অংশ প্রবনধকারের সংযৌজন। 

। পৃঃ ৫৬ । 



বাঙ্গাল সাহিত্যে গপ্ঠ ২৩ 

হইয়াছে । কিন্ত মধ্যে মধ্যে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করায় তাষার 

গৌরবহানি ঘটিয়াছে, যেমন “সারথিকে ( -কোচম্যানকে ) ছকুম দেহ" ; 

“মদিরা আমার সঙ্গে খাইবা”। 

কর্ম ও সম্প্রদান কারকের বিভক্তি “কে, “রে” প্রত্যয়ের প্রয়োগ 

নাই বলিলেই হয় । সন্ত্রমার্থক “আপনি” শব্দের পরিবর্তে “মহাশয়” শব্দের 

প্রয়োগ যথেষ্ট আছে। সামান্ত অতীত অনেক সময় সম্পন্ন অতীতের স্থলে 

ব্যবহৃত হইয়াছে । “-বা” প্রত্যয়াস্ত তুমর্থ বা চতুর্ধর্থক শব্দের পরিবর্তে 

“অন (-ওন )* প্রতায়ান্ত শব্দের ব্যবহার হইয়াছে । বাক্য মধ্যে অসংপৃক্ত 

বাক্যান্তরের ( 68:9068818-এর ) প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। সামঞ্জন্তহীন 

ছুই বা তদধিক বাক্যের সংযোজন খুবই কম। মোটের উপর বলিতে 

গেলে কথো পকথ ন-এর গে জটিলতা আদৌ নাই। নিম্নে উদ্ধত 

“্ঘটকালি” শীর্ষক সন্দর্ভটি পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, ভাষা কিরূপ 

প্রাঞ্ল। সেই সময়ের সাহিত্যের গগ্ঠরচনার সহিত তুলন! করিলে ইহার 

ভঙ্গি অনবদ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে । বুঝিবার সুবিধার জন্ত স্থানে 

স্থানে বন্ধনীমধ্যে বিরাম-চিহ্ন বসাইয়। দিলাম । 

ঘটক মহাশয় (.) আমার বড় পুক্রতির বিবাহ দিব () আপনি একটি হুমানুষের কন্ঠা স্থির 

করিয়! আনুন (:) বিস্তর দিবদ গৌণ না হয় (.) বৈশাখে কিন্বা আধাঁড়ে হইতে চাহে। আমি 

বিবাহ দিয়! কাধাস্থলে যাব১ (;) এখন না হইলে যে খরচ পত্র আনিয়াছি সেং ফুরিয়! যাবে! 

ঘটক কহিলেন। ভাল মহাঁশয় () তাহার ঠেক কি। আপনকার পুত্রের সম্বন্ধ নিমিত্ত 

আমাকেও অনেকেই কহিয়াছে। আমি আপনকার অপেক্ষীয় আছি। ছুই তিন জাগায় কন্া| 

উপস্থিত আছে () যেখানে বলেন সেইখানে স্থির করিয়| আসি । কুলীনগ্রামে হরিহর বন্থর 

একটি কন্যা আছে (0) সিটি উপযুক্ত । যেমন নাক মুখ চক্ষু তেমনি বর্ণ (১) যেন ছুদে আলতায় 

গোল! () আর কর্দ্মাও তেমনি । যদি বলেন তবে তাহার কাছে যাই। 
শপ, এ, ০৯ চি পাস্সিস্সিী পি ৮ লাঁছি রি 2 বা বা ৯৮ লতি বিটি তি তাতাই স্মিত সি লাস, লরি লাস চা সিট শর্ত পর এ "৪ পি িস্ডিিপ্ ড 

১। সপ্তদশ শতকের শেষ হইতেই ভবিস্তৎ কালের সংক্ষিণ্ড (502:8060 ) রূপ সাধু- 

ভাবায় ব্যবহৃত হইয়! আসতেছে । দোম্ আস্তনিও ও আস্হুস্পসামের লেখায় ইহা দেখ! যায়| 

২1 “তাহা এই অর্থে "সে এই সব্ধনাম শব্দের প্রয়োগ প্রাটীন রীতির অনুযায়ী । 



২৪ বাঙ্গালা সাহিত্যে গ্ভ 

তিনি বলিলেন। ভাল । তাহারি কম্ঠার সহিত কর্তব্য বটে 0) তুমি যাও। দিবস 
ধার্য করিয়া আইস (3) আর কত পণ লাগিবে তাহ! জানিয়া আইলে পত্রা্দি করিয়া সামগ্রীর 
আয়োজন করা যাঁয়। 

ঘটক যাইয়া! হরিহর বন্ধুকে বলিতেছেন (£ ) বন্ুজ৷ মহাশয় হে () তোমার কন্যার সম্বন্ধ 
অমুক গ্রামে গৌরহরি ঘোষের পুত্রের সহিত কর্তব্য 0) তাহার] জাত্যংশেও যেমন আর অন্ন 
যোগ স্বচ্ছন্দ আছে () সে বাক্তি নিজে বরেই। চাকুরা। পুভ্রডি অতি সুজন (,) লিখিতে 

পড়িতে মুক্তিমস্ত () দৃষ্ ভব্য সভা (, ) অল্প বয়দ (;) এমন পাত্র আর পাবা ন। (,) ইহা 
বুঝিয়৷ জবাব দেহ (;) কিন্তু তাহারা দেরি সহিবে না (১) এই মাসের মধ্যে কন্্ম করিতে হবে। 

আমার এ কার্য অবশ্ত করা বটে (») কিন্তু এ মাসের মধ্যে কাধ্য নির্বাহ হয় ন! (1) 
যদি অগ্রহায়ণাদিতে কার্য করেন তবে আমি পারি (+) নতুবা হয় না। 

শুনহে বনজ! (») এমন বর আর মিলিবে না (1) তুমি যদি কর এমণ হয় (,) বে 
আমি কিছু পণ দিয়া দিতে পারি (1) তাহা বল (;) আমি তাহাদিগকে আনিয়। পত্র 
করিয়! যাই। 

ভাল। যাও আন যাইয়া! (1) এই মীসের দশঞ্জি এক দিন আছে (;) তোমরা পরহ্থ 
তাকাতি আইস। 

বরকর্তীরা আসিয়! বসিলেন (1) পত্রাদি লেখাপড়া হইলে কন্ঠকর্তী বাগান করিলেন। 
তোমরা সকলে শুন (2) ইহার পুত্রের সহিত আমার কন্ঠার সম্বন্ধ নির্ণয় হইল (1) যদি 

প্রজাপতির নির্বন্ধ থাকে দশঞ্ি রোজ দেড় প্রহর রাত্রির পর বিবাহ হবেক। 

বর কর্তাও বলিলেন (1) তোমর! শুন (3) ইহার কন্যার সহিত আমার পুত্রের সম্বন্ধ 
হইল (7) যদি বিধাতার নির্ববন্ধ থাকে তবে হবে (1) উনিও আয়োঙ্গন করুন গ! আমিও 

করি গা ।১ 

কথোপকথন প্রকাশের এগার বৎসর পরে (খ্রীষ্টায় ১৮১২ সালে) 
কেরির ই তিহাসমালা প্রকাশিত হয়। ইহার ভাষা সরল বটে 
তবে পূর্ববর্তী গ্রন্থের মত নহে। ইহাতে সাধুতাষার প্রতি কেরির ক্রম- 
বর্ধমান পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা বোধ হয় ফোর্ট উইলিয়াম 
জরা আবহাওয়ার ঘরুন। কেননা মৃত্যু বিচ্ভালক্কারের রচনায় 

দিপিকা জা সিিসহিপপীসিত চে তে হত ৯ 2৯ সিসি পা অসিত লী সি সি রাশি লো উরি তল পিন ক ৭. ৫ ৯০ এসি 

১। পৃঃ ৪৮, ৫০, ৫€২। 
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দেখা বায় যে, পূর্বববত্তী গ্রন্থ অপেক্ষা পরবর্তী গ্রন্থে সাধুভাষার প্রতি 
পক্ষপাতিতা এবং সেই হেতু ভাষার কৃত্রিমতা ও জটিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি 

পাইয়াছে। 

কেরির এই বইখানিতে মধ্যে মধ্যে “ইয়া: প্রত্যক্াস্ত অসমাপিকার 

অ-সমানকর্ৃক (৪0৪০1969 ) প্রয়োগ এবং বিশেষণ ও ক্রিম্নাবিশেষণমূলক 
বাক্যাংশের (89319961581 100 ৫7018] 0190868 8100 [)1)78898- 

এর ) বিপধ্যস্ত প্রয়োগ ছাড়া। ব্যাকরণঘটিত অন্ত জটিলত। বিশেষ কিছু নাই । 

“করিলেক" ইত্যাকার ক্রিয়া! পদের প্রয়োগ লক্ষণীয় । 

গোলোকনাথ শন্খা কত হিতোপদেশের বঙ্গানুবাদও খ্রীহ্রীয় ১৮০১ জালে 

প্রকাশিত হয়।» এই পুস্তকের বাক্যবিস্তাসরীতি হুবহু সংস্কৃতের অনুযায়ী । 

জিজ্ঞাসার্থক সর্বনামের যুক্ত প্রয়োগ এই গ্রন্থের ভাষার অনন্ন্লভ 
বিশেষত্ব ।২ অসম্পন্ন বর্তমান সামান্ত অতীতের স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

গোলোকনাথের ভাষার কিঞ্চিৎ নমুন! দেওয়। গেল । 

অপরঞ্চ কাকের তাল ফেলার ম্যায় (:) অগ্রে নিধি দেখিয়।৷ পায় (,) তাহ! ঈশখবর লত 

ৰটে কিন্তু পুরুষার্থ অপেক্ষ। করে (1) যদি কোন কাহার অগ্রে পাক! তাল কাকে ফেলায় সে 

দেখিয় যদি না যায় তবে কখন পাবে না ; অতএব যে পিত৷ মাত! তাহার পুভ্রকে না পড়ার সে 

শত্রু এবং সে পুত্র সভার মধে) কেমন দীপ্তি হয় (,) যেমন হংসের মধ্যে বক ।৩ 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের লেখকদিগের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্তা- 
 লঙ্কারের স্থান খুবই উচ্চে, এমন কি সর্বপ্রথম বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না । 

রী চারিথানি গ্রন্থের রচয়িতা--ব ত্রিশ সিংহাসন, রাজাব রঃ 
ছি ৮ শো সিলাতি এ ছিপ ৬ লী লাকি ১১৩০৩ 

১। উড নারির দে প্রণীত 5 128514774 1%734%7412 7867878 2%৫%৫ 19 

4৮710, পৃ ১৩৬ । 

২। যেমন, “কোন কাহারও মুখে শুনিলেন। 

৩। বন্ধনীমধ্যস্থ বিরাম-চিহ, প্রবন্ধকার প্রদভ। 

খে সরি উরি 



২৬ বাঙ্গাল। সাহিত্যে গদ্ভ 

হিতোপদেশঃ ও প্র বোধচন্দ্রিকা। বত্রিশ সিংহাসন ১৮০২ 

সালে প্রকাশিত হয়,রাজাবলী ১৮০৮সালেওপ্রবোধচন্দ্রিকা 
১৮৩৩ সালে ।২ 

মৃত্যুজয়ের গ্রস্থগুলির মধ্যে প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে সাধুভাষার ; 
ও সংস্কৃত রীতির প্রতি ক্রমবর্ধমান পক্ষপাতিত্ব। অর্থাৎ গণ্যের ভঙ্গি : 

সরলতা! হইতে জটিলতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল। 
বত্রিশসিংহা সনের ভাষা বেশ সরল। “ছিল” অর্থে “হুইগ়াছিলেন”, 

“থাকে” ইত্যাদি প্রয়োগ যথেষ্টই আছে । শীলার্থ অতীত (1818081 

78৪৮ )-এর স্থলে বর্তমান কালের প্রয়োগ খুবই লক্ষণীয় । এংযোজক 

অব্য “ও”, “এবং*-এর ব্যবহার খুবই বেশী । “যে* শবের দ্বার! সাক্ষাৎ-উক্তি 

( ০1790% 8১901) ) সুরু কর! হইয়াছে । বিদেশী শব্দের প্রয়োগ নাই 

বলিলেই হয়। 
রাজা বলী শ্রী্টীয় ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হইলেও ইহা প্রকাশের 

তিন বৎসর পূর্বের গ্রীষ্টীয় ১৮০৫ সালে রচিত হয়।০ এই গ্রন্থে আরবী 
ফারসী শব্দ যথেষ্ট প্রবুক্ত হুইয়াছে। বাঁজাবলীর ভাষা মোটামুটি 

সরল, তবে সংস্কৃতমূলক জটিল রীতি স্থানে স্থানে আত্মপ্রকাশ যে করে 
নাই তাহ! নহে । রাজা বলী ররচনা-রীতির নমুনা হিসাবে কিছু অংশ 

উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 
গোরের বাদশাহ গয়াহ্ুদ্দিন যবনের ভ্রাত। সাহাবুদ্দিন হিজরি ৫৬৯ সনে আপন বিক্রমে 

গ্জনেন অধিকার করিলেন। তাহার পর িনদৃস্থানে আসিয়া স্বকীয় বাহুবলে মুলতাঁন দেশ 
০৩ পিস্িত তানি চিলি ঢিল ভাসি লী তাস তি ও সি জা তিল ছি সস পাশ শলা ১ শপ লী িরস্সি তরি এ লী এ 

১। যু হুশীলকুমার দে মহাপরের মতে হি তো পদে শ রী ১৮০৮ সালে প্রকাশিত 

হইয়াছিল । লং (].078) সাহেবের মতে ইহা ১৮১ সালে প্রকাশিত ] 41769 

4 /9//197416 7128/2667 2%17? 191) (৮৮%7%, পৃহ ১৩১ জ্রষ্টবা। 

২। হুনীলবাবু অনুমান করেন যে প্র বো ধ চক্্রি ক! খ্বীষ্টীয় ১৮১৩ সালে ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য ছাপা হইয়াছিল । 

৩। বঙ্গবামী সংস্করণ, পৃঃ ৭। 



বাঙ্গাল সাহিত্যে গঞ্ ২৯ 

জয় করিয়। তথায় আপনার জনেক অন্তরঙ্গকে নায়েব করিয়! রাখিয়। শ্ধদেশ গজনেনে গেলেন । 

তাহার পর দ্বিতীয় বারে ৫৭* হিজরি সনে রেতস্থান দিয়া গুজরাট দেশে আসিলেন, দে দেশে 

রাজ! ভীনদেবের সহিত বুদ্ধে পরাজিত হইয়৷ অতান্ত কাতর হইয়! গজনেনে পলাইয়া গেলেন। 

রা জাঁব লী-র অধিকাংশই এইরূপ সুথপাঠ্য সরল রীতিতে লিখিত। 

্রন্জ্ঞানীর! ব্রহ্মা ্রনিষ্টচিত্ত হইয়! বাহাজ্ঞানরহিত হইতেন, এই প্রযুক্ত দিগম্বরও হইতেন, 
এ হুষ্ট কুঙ্ঞনী পরদার-মাত্র-নিষ্ঠ-চিত্ত হইয়! নির্লজ্জ ছিল, অতএব দিগম্বর হইয়াছিল, এবং 

মাংসারিক ঘাবৎ বিষয়েতে পরম বৈরাগ্য সম্পন্ন সাধুপুরুষের৷ ভন্ম বিভূষিত হইতেন, এই ভ্রষ্ট 
কুষোগী বেশেতে বৈরাগী, কিন্তু ব্যবহারেতে মহার।গী ছিল, এমন লোকের মুখে ছাই উপযুস্ত 

হয়, অতএব আপনি মুখে ছাই মাথিত ।১ 

এই অংশটির রীতি সংস্কৃতান্ুগ হইলেও সরলতার ও স্থুবোধ্যতার কিছু- 
মাত্র হাস হয় নাই। 

হি তো পদে শ-এর ভাষ৷ খুবই সংস্কৃতান্গগ,প্রায় প্রবোধচন্দ্রিকার 

মতই। ইহার ভাষার প্রধান বিশেষত্ব ভাবার্থক বিশেষ্যপদের কর্ম 

কারকে “কে” বিভক্তির প্রয়োগ ( বেমন, “মতি সমতাকে পায়” ) আর 

বাক্যের মধ্যে ক্রিয়পদের অব্যবছিতপূর্বেধ গৌণকন্ম এবং তাহার পূর্বে 
মুখ্যকম্মের প্রয়োগ । 

প্রবোধচন্ট্রিকা লইয়া অনেক আলোচন! হইয়াছে । প্র বো ধ- 

'চন্ত্রি কা মৃত্যুজয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা! ॥ ইহার মধ্যে তিনি অনেক বিষয় এবং 
অনেক রীতি দেখাইয়াছেন। ইহ! প্রধানতঃ নবাগত সিভিলিয়ান, 

সাহেবদের পাঠ্য পুস্তক হিসাবে রচিত হইয়াছিল, সেই জন্য গ্রন্থকার এই 

বইটির মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, নীতি, দর্শন প্রভৃতি অনেক কিছু 
ঢুকাইয়। দিয়াছেন। ন্ৃতরাং ইহার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যাহ! 

আমাদের নিকট তুচ্ছ অথবা অবাস্তর বলিয়া বোধ হইতে পারে | ইহ! 

সত্বেও বিষয়বস্তর বিচিত্রতা ও রচনার বিভিন্ন ভঙ্গি বইটিকে মনোজ্ঞ করিয়! 
তুলিয়াছে। 

শত ৮ স্পরি ও পাস গলা এস শিস টি চাদ এটি $ ৪ 

১। রাজ বণ হইতে উদ্ধৃত এই অংশ ছুইটিতে যে কম! ( 0010)05, ) চিহ্ন আছে তাহ 

বঙ্গবামী নংস্করণের সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়াই মনে হয়। 



৮ বাঙ্গালা সাহিত্যে গগ্ভ 

প্রবোধচন্দ্রিকায় তিনটি বিভিন্ন রচনারীতি অনুস্থত হ্ইয়াছে--( ১ ) 

মৌখিক রীতি, (২) সাধুবা সাহিত্যিক রীতি এবং (৩) সংস্কৃত 
বীতি। যৌথিক রীতি কতকগুলি লোকপ্রচলিত গল্পের বর্ণনায় অথবা 
সর্বলোকের বোধগম্য করিবার জন্য কতকগুলি মাত্র বাক্যে ব্যবহৃত 

হইয়াছে। সাধুরীতিতেই পুস্তকথানির অধিকাংশ রচিত। সংস্কৃত রীতি 
কেবল সংস্কৃত হইতে অনূদিত অংশে এবং দার্শনিক বা আলঙ্কারিক তথ্যে 
বা বর্ণনায়ই প্রযুক্ত হইয়াছে। বাহার এ যাবৎ প্র বো ধচন্্রি কালইয়৷ 
আলোচনা করিয়াছেন তাহারা সকলেই এই তৃতীয় রীতিকে এই 
পুস্তকখানির মূল রচনারীতি বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই রীতি 

কেবল বিদেশীয় ছাত্রদিগকে সংস্কৃতি লিখিত গ্রন্থের বা তত্বের সারসংগ্র 

ক্গনাইবার ও সেই সঙ্গে মূলের ভাষার সৌন্দধ্যের পরিচয় দিবার উদ্দোস্তেই 
স্থানে স্থানে মাত্র অবলম্বিত হইয়াছে । 

মৃত্যুঞ্জয় মৌথিক ভাষার রচনায় সিন্ধহস্ত ছিলেন। তাহার কথাভাষা- 
খুলক রচনা অংশ স্বচ্ছ, সরল ও অনাড়ম্বর | স্থানে স্থানে অবশ্থ ( এখনকার 

কচির হিসাবে ) অশ্লীলতার গন্ধ পাওয়া যায়। তাহা কিন্তু বচনার 
সৌন্দধ্যের হাঁস ন! করিয়া! বৃদ্ধি সাঁধনই করিয়াছে । মাশম্যান (81278100701) 
সাহেব প্র বো ধচন্দ্রিকার ভূমিকায় ঠিকই বলিয়াছেন যে, ইতর শ্রেণীর 
ভাষার মধ্য দিয়া তিনি তাহার রচনার মধ্যে সরসতার (1)8070গ0া" ) 

সঞ্চার করিয়! বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছেন।» এই রকম রচনার মধ্য তৎসম 
শৰের প্রয়োগ করিয়া মৃত্যুপ্রয় ইতরশ্রেণীর কথ্যভাষাকে কতক অংশে 

ভোরাল করিয় রচনারীতিকে তুচ্ছতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন । ইহা! যথেষ্ট 
পিল তিতা লা লিপ পিল আলীর প্লে পি আসিল উল সহ এ ৬০ কল ৬ এস্সিল লি চি চা শি সিন সিপিতি ও শা পাঁছিত না». পতি লে 
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শক্তিমত্তার পরিচয়। এই রীতির উদাহরণ হিনাবে এখানে কিছু অংশ 

উদ্ধার করিয়া দিতেছি । 
পুর্র্মেহে অন্তবান্ত। হইয়! মহারাজ মাতা! কুস্তী মুহুমুছঃ বিলাপ করিতে করিতে অন্তঃকুপিতা 

হইয়। দাসীবর্গকে আজ্ঞা দিলেন, ওলো দাসীর! ! দেখ তো সে সর্বনাশে অল্লায়ে পোড়াকপালে 

হাবাতে কোথ। আছে। চাকরাণীর! মহীরাণীর আজ্ঞা পাইয়া কেহ বেত্র, কেহ সম্মার্জনী 

অর্থাৎ খে€রা, কেহ চর্মপাদ্ুকা হস্তে করিয়। ইতত্ততঃ অন্বেষণ করত তথাবিধ কাশ্মীররাজকে 

দেখিতে পাইয়া গর্জন তর্জন ভর্খসন করত, রে রে জত্রিয় কুলাঙ্গার! হ্ববংশ পাংশুল 

রণকাতর যুদ্ধ পরান্মুখ নিল্পজ খটারূঢ বালীক নিঃসাহদ সহিদ কুড়িয়। বেটা! তোর নিমিত্তে 

আমাদের ভীম,_-মা, ভাই; স্ত্রী, পৃত্র, খুড়া, খুড়ী, জোঠা জোঠী, ঝি, জামাই, মামা, মামী, পিসা, 

পিলী, মাস্ুয়া, মাসী, শ্বশুর, শাশুড়ী, বেহীয়ী, বেহানী, শালা, শ্যালী, ভাউজ, ভাইব্উ, ভাএর| 

ভাই, তাউই প্রভৃতি স্বজনেতে নিশ্মম নিঃন্নেহ হইয়া প্রাণপণে শরণাপন্ন প্রতিপালন ধর্শ 

প্রতিপালনার্থে নিঃসহায় একক তুমুল যুদ্ধে সমূদ্যত হইয়াছেন! তুই তুচ্ছ একট! ঘুড়ীর 

মমতাতাগে অপারক হইয়া, তার মুখপানে চাহিয়া! কোণের মাঝে চুপ করি! বসিয়া আছিস। 

ছি! ছি! ধিক তোকে! জন্মিয়া না মরিলি কেন। ওরে পোড়ামুখ পোড়াকপালে 

কুম্মণজন্সা ৷ তোর মুখে ছাই পড়ুক ও অধঃপাতে যা, গোল্লায় যা, চুলায় যা, মার্তো বা" 

পাতে, নাতি মার, ঝাটা মার, জুত মার, বেত মার, তোর জন্মে সর্বনাশ উপস্থিত হইল ! দুর্গ 

হ, দুর হ, এবস্িধ বহুবিধ কটুকষায় নিষ্ঠুর মন্্ান্তিক বাক্যে অনেক গালাগালি দিল ।১ 

1 প্রবোধ চক্র্রিকা- সাধু বা সাহিত্যিক রীতির মধ্যে দুইটি ধারা আছে 
একটি সরলতর অপরটি জটিলতর । সরলতর ধারাটি কাহিনী বা বর্ণনায় 
52072 ) অক্পুকুত হইয়াছে, আর জটিলতর ধারাটি বিবরণে 

( 08507106100 বা ৪%৪$70990%-এ ) অবল্থিত হইয়াছে । এই ছুইটি 

ধারার উদাহরণ পর পর দেওয়া গেল। 

[১] অতিবড় দরিদ্র এক বাক্তি থাকে তাহার নাম সেকচিল্লি। সে এক দিবস কয়েক 

পয়স। কোথ। হইতে পাইয়া কুকুট-ুকুটা করো ইংিরিহ রন হিরন জি 

১ প্রবো ধচন্ত্ি কা হইতে উচ্চ ত সকল অংশই বজবামী সংসরণ হইতে লজ হইরাছে। 

কম। (০০0108 ) ও বিশ্ময়-চিহ্ন মূলে ছিল বলিয়। বোধ হয় না। ইহ। হয় মাশম্যান নক 

বঙ্গবাসীর সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। 



৩৩ বাঙ্গাল। সাহিত্যে গন্য 

শ্রোতোগভীর নদীতটে উপবিষ্ট হইয়া মনোরথ করিতে লাগিল ।--তাহ! বেচিয়! ছাগছাগী ও 

ভেড়াভেড়ী কিনিব, তাহারদেরও বৎসবৎস৷ যথেষ্ট হইবে, সে সকল বাচ্চাবাচ্চি ও তারদের ছুগ্ধ 

ও লোম বিক্রয় করিয়! যে টাকা পাইব, তাহাতে গরু বলদ মহিষ ক্রয় করিব, তাহাতে বয়ার ও 

দুগ্ধ দধি যঘুত ও নবনীত ও যাহারা মরিবে তাহাদের চম্ধ ও মাংস বিক্রয় করিয়া ও ব্লীবর্দেতে 

চাস করিয়া সে শশ্ত পাইব, তাহার বিক্রয়ণে ব্ছ টাকা কড়ি পাইব।--তাহাতে ঘোড়া-যোড়ী 

অনেক কিনিব, তীহারদের ঝাচ্চা বিক্রয় করিব, ইহাতেই আমার যথেষ্ট সম্প্ভি হইবে। 

তদনস্তর দিব্য অট্টালিকা করিয়া! পরম হুন্দরী এক যুবতী স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া খাটের উপর 

জুপ্ধফেণসন্নিভ শয্যাতে এ ভার্যাকে ক্রোড়ে করিয়া শয়ন করিয়া থাকিব। সুপকার অনবাঞরন 

পরমান্ন কৃষর, অর্থাৎ থিচড়ী পল!ন্ন পিষ্টকাদি প্রচুর ভোজন সামগ্রী সজ্জা করিয়া ঘখন আমাকে 

ডাকিবে যে কর্তা মহাশয়! গা তুলুন, পাক প্রস্তুত হইল ভোজন করুন আসিয়া, তখন আমি 

কহিব, য৷ বেটা, আমি এখন ভোজন করিব না । 

এইরূপে মনে মনে করত যেমন না| নাড়। দিয়াছে, তেমন এ নদীমধ্যে পতিত হইয়া 

কুস্ভীরগ্রাসে প্রাণত্যাগ করিল। 

[২] অতএব ইদানী ধর্সাক্সী করিয়৷ নিষ্পটে পরস্পর মৈত্রীকরা উচিত হয়, অন্যথা 

বিশ্বাসের অভীব প্রযুক্ত কাধ্যারস্তে নি্ষম্পা প্রবৃত্তি .হওয় দুর্ঘট । যস্যপি অন্টোন্যে বাধাবাধক- 

ভীবহেতুক উভয়ের সমাবেশ বাধিত হয়, তথাপি পরম্পর অগ্রিবিরুদ্ধ পদার্থেরদের প্রয়োজন- 

'বিশেষে সমবায়ে তৈঙ্বর্তিশিখাসমাবেশে আলোকরূপার্থ সিদ্ধির স্ঠায় অর্থসিদ্ধি হইতে পানে। 

অতএব উভয় বিশ্বাসে পরম্পর সখ্য হইলে পরম্পরের সাহাযো শক্র হইতে ছুয়ের ত্রাণ 

সম্তাব্মান হয়। 

মৃত্যু্জয়ের গদ্ভের তৃতীয় অর্থাৎ সংস্কৃতমূলক রীতি প্রধানতঃ সংস্কৃত হইতে 

অনুবাদ স্থলেই ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহাতে প্রায়ই তৎসম শব্ঘঘটা ও 
সমাসপরম্পরা আছে, তাহা হইলেও বাক্যরীতি বাঙ্গালারই, দৈবাৎ ছুই 
এক স্থলে সংস্কতের অন্থকরণ করা হইয়াছে । নিয়ে উদ্ধত অংশদ্বয় হইতে 
সৃত্যুয়ের অন্ুবাদপ্রণালী বুঝা যাইবে । 

হে রাজপুত্র ! সম্প্রতি কাব্যের লক্ষণ কহি শুন। হে প্রিয় শিল্তা! চতুল্মুখ ব্রঙ্গার 

মুখচতুষ্টয়রূপ পদ্মবনের হংসী অতএব দোষলেশের গন্ধমাত্রশূন্য। নর্ববশুরু। সরম্থতী তোমার 

মানমেতে সতত বিলাস করুন। পাণিল্তাদি মুনিকর্তৃক অনুশানিত স্বয়ংসষ্ট যে বাকা সকল, 
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তাহাদের প্রসাদে এ সংসারে সর্ববপ্রকারে শাস্ত্রীয় লৌকিক ব্যবহার প্রবর্ত হয় । যেহেতুক যদি 
শব্দনাম জ্যোতি এজজগতের শেষ পর্যান্ত দেদীপামান ন! হইত, তবে এ সকল ভূবন অন্ধকারময় 

হইত। দর্পণেতে সন্তিহিত পদার্থের প্রতিবিদ্ব দেখা যায়। দেখ বাগ্ভায়রপ দর্পণের এ বড় 

আশ্চর্যা, যেহেতুক শাস্ত্ররূপ দর্পণেতে অসন্নিকৃষ্ট যে অতীত-অনাগত-বর্তমান বস্তু সকল, তাহাও 

দেখ! যাইতেছে । 

ইহার মুল দণ্ডীর কা ব্যা দশে র এই শ্লোকগুলি-_ 
চতুম্মথমুখান্তোজধনহংসবধূম ম। 

মানসে রমতাং নিতাং সর্ববশ্তক্রা সরহ্থতী ॥ 

ইহ শিষ্টানুশিষ্টান।ং শিষ্টানমপি সববথ| । 

বাচামেব প্রসাদেন লোকযাত্র প্রবর্ততে ॥ 

ইদমন্ধং তমঃ কৃৎ্ন্রং জায়েত তুবনত্রয়ম্। 

যদি শব্দাহরয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপাযতে ॥ 

আদিরাঁজযশোবিশ্বমাদর্শং প্রাপ্য বাস্ঠুয়ম | 

তেষা মসন্রিধানেহপি ন স্বয়ং পশ্ঠ নম্তাতি ॥১ 

কোকিলকুলকলালাপবাচাল যে মলয়চলনিল, নে উচ্ছলচ্ছীকরণাত্চ্ছনির্/ রাস্তঃকণাচ্ছন্ন 

হইয়। আসিতেছে । 

ইহাও কা ব্যা দ শ-স্থিত এই শ্লোকটির অনুবাদ-_ 
কোকিলালাপবাচালে! মামেতি মলয়ানিলঃ | 

উচ্ছলচ্ছীকরাভাচ্ছনিব রাস্তঃকণোক্ষিতঃ ॥২ 

মৃত্যুঞয়ের ভাষার সম্বন্ধে এইবার কিছু বলিব। “ছারা” প্রভৃতি 
কর্মপ্রবচনীয় প্রয়োগ না করিয়। “তে” বিভক্তির দ্বারা করণ কারকের পদ 

নিষ্পন্ন কর! হইয়াছে । কর্ম কারকের "কে* বিভক্তি অনেক সময় ভাববাচক 
(%০৪%:৪০%) ও জড়বস্ত-বাচক বিশেব্েঃ সহিত প্রযুক্ত হইয়াছে । বহুবচনাস্ত 

পদের সহিত পুনর্বার বহুবচনের বিভক্তির প্রয়োগ যথেষ্ইই দেখ যায়। 
( যেমন, ্ত্রীবর্গেরা, পক্ষিসমূহ্রো, সুনিগণেরা» খাত্রীদিগেরা, ইত্যাদি ) | 

গিনি জিকা এটি দি লরি লি? এ শর 

. [কা : প্রথম পরিচ্ছেদ, শ্লোক সংখ্যা ১, ৩০৫ । ্ 

২। প্রথম পরিচ্ছেদ, শ্লেক সংখা! ৪৮। 
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গৌণকন্ম্নে “রে+ বিভক্তির প্রয়োগ খুবই কম। সম্মানবাচক মধ্যমপুরুষের 
সর্বনাম পদ “আপনি” শবের রূপে “আপনকারা”, “আপনকাকে,” 

“আপনকার, “আপনকারদের, ইত্যাদি প্রয়োগ আছে । নিমিভ'বাঁচক “জন্ত” 

শব্দের প্রয়োগ অল্লপ। মৃত্যুগ্ীয়ের লেখাতেই এই প্রয়োগ প্রথম মিলিল। 
“ইয়া” প্রতায়াস্ত অসমাপিকার পরিবর্তে পাঁওত, “করত, হওত" ইত্যাদি 

ক্রিরামূলক পদ ও “পূর্বক” “-করণক” “-প্রযুক্ত* প্রভৃতি পদের দ্বার৷ সমাস- 

যুক্ত পদ ব্যবহৃত হইয়াছে । শীলার্থ অতীতের (1781658]7%86-এর ) স্থলে 

বর্তমান কালের প্রয়োগ বেশ আছে । “তে” প্রত্যক়ানস্ত ভাববচন, “ইলে” 

প্রতায়ান্ত 'অসমাপিকার স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে (যেমন, “কিন্ত সহসা কোন 

কন্ম করাতে শেষ ভাল নহে” )। “রহ” ধাতুর পরিবর্তে থাক” ধাতুর প্রয়োগ 

“পারিয়াছিল না» “না হও (-হইও না), “হও না” (-নহ) ইতাদি 

প্রয়োগ ; আর্ত বুঝাইতে "অবধি শব্দের প্রয়োগ ; লাজা (লাজ শব্দের 

বহুবচন,- খই ) কীশ ( -বাঁনর ), অপত্রপাঁ (-লজ্জী), কহব (- 
শব্দের অক্রবাণ ( -বাঁকাহীন ), একপদে ( শীঘ্র ) ইত্যাদি অপ্রচলিত 

তৎসম প্রয়োগ ; ও” বা “এবং শব্দের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের বাক্যসমূহের 

সংযোজন ( যথা, স্ত্রী ও শস্ত্রহস্ত ও রাজা এই সকলেতে বিশ্বাস করিবে না ও 

অকস্মাৎ বহুকালীন সেবক জনকে ত্যাগ করিয়া নব্য লোকেতে অন্ুরাগ 

যে করে তাহার ভাল হয় না ও স্বামীদ্রোহ যে করে, সে ছুরবস্থা-প্রাপ্ত 
অবস্ত হয়, ও ভাবী আশ্রয়কে সম্যক পরীক্ষা না করিয়া! পূর্বাশ্রয় ত্যাগ 
করিবে না”) ইত্যাদি তৎকালোচিত বিশেষত্বের অসভ্ভাব মৃত্যুঞয়ের 

লেখায় নাই। 
7 গিলথিষ্ট (03. এ. 921910518) সাহেবের তত্বাবধানে ্রীষ্টীয় ১৮০৩ সালে 

ইংরেজি হইতে ছয়টি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ সমেত ঈ শপ.স্ ফেবল রোমান 

রদ হরানিতির বাঙ্গালা অনুবাদ অংশ তারিনীচরণ মির রচিত । 
হত ৪ তর স্িসিলীদদিত ৪ ৯ সদ পাস তাসপিকাসসপ লা শি সর 

১) 48650) রি চর 126৮7262176 12 রি 19 €ে 774, পৃঃ ১৮৫ | 



বাঙ্গাল। সাহিত্যে গদ্য ৩৩ 

বইটির ভাষা সরল ও সুবোধ্য তবে মধ্যে মধ্যে ইংরেজির রীতি অনুশ্যত 

হইয়াছে । ইহা হইতে একটি গল্প১ উদ্ধার করিয়া! দিতেছি । 

এক খেঁকশিয়ালী দেখিলেক এক দীঁড়কাক ভাল এক টুকর! পোনীরের আপন মুখে লইখ 

গাছের ডালের উপর বসিয়! রহিয়াছে, তৎক্ষণাৎ থেকশিয়ালী বিবেচনা! করিতে লাগিল যে এমন 

হুম্থাদু গ্রাস কেমন করিয়া! হাত করিতে পারিব। কহিলেক, হে প্রিয় কাক, আজি সকালে 

তোমাকে দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি ; তোমার সুন্দর মুস্তি আর উজ্জ্বল পালক আমার 

চক্ষের জোতিঃ, যদি নস্তীত্রমে তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি গান শুনাইতে তবে 

নিঃসন্দেহ জানিতাম যে তোমার আর আর গুণের সমান বটে। আনন্োন্সত কাক এই অনুনয় 

কথাতে ভুলিয়া তাহাকে আপন স্বরের পরিপাটি দেখাইবার জন্যে মুখ খুলিলেক তখন পোনীর 

নীচে পড়িল, তাহা! তখনি খেঁকশিয়ালী উঠাইয়| লইয়া জয়যুক্ত প্রস্থান করিল, আর দাড়কাককে 

অবসরক্রমে আপন মিথা! গরিমায় খেদ করিতে রাখিয়া গেল । 

ইহার ফল এই, যেখানে আরোপিত কথ প্রবেশ করে সেখানে জ্ঞান গোচর লোপ পায়। 

এই পুস্তকেই বোধ হয়, দেশীয় ভাষার পক্ষে ইংরেজী বিরাম-চিহ্বের 
প্রথম প্রয়োগ | 

, হুরপ্রসাদ রায়ের পু রু ষ-প রীক্ষা* শ্রীষ্তীয় ১৮১৫ সালে প্রকাশিত হয়। 
ইহ! বিদ্ভাপতি কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত পু রু ষ-প রীক্ষা নামক গ্রন্থের 

অন্গবাদ । এই পুস্তকের ভাঁষার বিশেষত্ব এইগুলি ৷ বিশেষণ পদকে “যে সে? 

শব্দের দ্বারা ঘুরাইয়া বল! হইয়াছে (যেমন, “নষ্টনেত্র যে লোক সে স্থুলোচন 
হয় )। “-ইর] ও “ইতে+ প্রত্যন্বান্ত অসমাপিকার স্থলে “করত” ইত্যাদি 

পদের প্রয়োগ । “করণক” শব্ষের সহিত সমাম করিয়া! করণ কারকের পদ 

নিপ্পুন্ন করা । একই বাক্যের মধ্যে সন্ত্রমস্চক “তুমি” ও “আপনি” শবের 

১। প্র, পৃঃ ১৮৬-৮৭ | 

২। বঙ্গবাসী কাঠীলয় হইতে ইহার এক সংস্করণ বাহির হইয়াছে । উহাতে মৃতুঞ্জয় 

বিস্তালস্কারকে রচয়িত। বলিয়া! উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহার রচনারীতি সৃত্যুঞ্জয়ের রীতির 
অনুযায়ী নহে । ১৮৩* সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখের স মা চার দপণেও ইহ! হরপ্রসাদ 

রায়ের রচন! বলিয়। উল্লিখিত আছে। 

২৩ 



৩৪ বাঙ্গাল সাহিত্যে গছ 

প্রয়োগ ( যেমন, “হে ভূপাঁল, তুমি কি পলায়ন করিব! কাশীশ্বর নরপতি 

তোমার নিমিত্তে আগমন করেন নাই এবং কখন আগমন করিবেনও না 

আপনি যদি বিশ্বাস করেন তবে-.-আপনি কিছু ভয় করিবেন না )। একটি 

থুব লক্ষণীয় প্রয়োগ হইতেছে “কহ' ধাতুর স্থলে “বল" ধাতুর প্রয়োগ । 
এইরূপ প্রয়োগ অবশ্ত অল্প স্থলেই করা হইয়াছে । অন্তত্র 'বল' ধাতুর 

প্রয়োগ ধদিও পাওয়া গিয়াছে, তথাপি তথায় ইহার অর্থের কিছু স্বাতন্ত্র্য 

'আছে, সেখানে “বল” ধাতুর অর্থ ইংরেজি ক্রিয়া £911-এর শ্টায়। “না 

শব্দের ক্রিয়াপদের পূর্বেবে প্রয়োগ খুবই অল্প । “বটে” এই ক্রিয়াপদ 

জিজ্ঞাসাস্চচক অব্যয়ের মত ব্যবহৃত হইয়াছে (যেমন, “হে বৈতালিক ইহা 
তথ্য বটে*)। একাধিক বাক্যের পর ছেদচিন্ক স্থাপন প্রাচীন গগ্ভ সাহিত্যের 

একটি বিশেষত্ব বটে, কিন্তু পুরুষ-পরীক্ষা-য় ইহার অত্যন্ত বাঁড়াবাঁড়ি 
হইয়াছে১। 

বাঙ্গাল! গণ্ভ সাহিত্যে রাজা রাঁমমোহনের স্থান মৃত্যুঞ্জয় বিগ্ালঙ্কারের 

পরেই । রামমোহনের সাহিত্যিক প্রচেষ্ট। শ্রীষটীয় ১৮১৫ হইতে ১৮৩ সাল 

পর্যন্ত চলিয়াছিল। তাহার প্রথম বাঙ্গাল! পুস্তক বে দাস্ত গ্রন্থ ১৭৩৭ 

শক অর্থাৎ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রামমোহন সাহিত্যিক রচনা 

বিশেষ কিছু করেন নাই, তাহার লেখ প্রায় সবই তর্ক বা বিবাদমূলক 
অথবা শান্তর ব্যাখ্যা সম্বন্ধীয় । তথাপি তাহার হন্ডে বাঙ্গালা গন্ধ কিছু 

পরিমীণে শক্তি লাভ করিয়াছিল । তবে তখনকার দিনের বাঙ্গালা গন্ের 

দুর্বোধ্যতা নষ্ট করিবার জন্ত রামমোহন বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। 

অধিকন্ত তাহার সমসাময়িক অনেক লেখকের রচনার অপেক্ষা তীহার রচন। 

যথেষ্ট দুর্বোধ ৷ রামমোহনের গছ্ভে কিছু সাহিত্যিক গুণ থাক বা না থাক, 

ইহা! যে তখনকার দিনে শিক্ষিত লোকের ব্যবহারযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল 
তাহাতে সন্দেহ নাই। রামমোহন না হইলে আমর! বিগ্তাসাগর ও 

১। বঙ্গবামী সংস্করণ, পৃই ৩৯-৪* | 
শাম 
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বঙ্কিমচন্দ্রকে পাইতাম কিনা সন্দেহ । রামমোহন এক একট বাক্যের পর 
ছেদ ব্যবহার করিয়াছেন। খুব 'ল্প স্থলেই তিনি একাধিক বাক্যের পর 

ছেদ ব্যবহার করিয়াছেন। এইটি তাহার একটি রুতিত্ব বলা চলে। 

ব্লামমোহনের ভাষার বিশেষত্ব এইগুলি। নন্তার্থক ক্রিয়া পদের প্রয়োগ 

(যেমন, “কেহ কেহ কহেন ব্রহ্গপ্রাপ্তি যেমন রাজ্যপ্রাপ্তি হয়” )। “না 
শবের ক্রিয়ার পূর্বের প্রয়োগ (বেমন, “তাহার বিংশতি অংশের অংশ এই 

হিন্দোস্থান না হয়” ) “কর!” এই ভাববচনের পরিবর্তে “করিবা? এই 
ভাববচনের প্রয়োগ (যেমন, “তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে 

করিবাতে দোষের উল্লেখ কিরূপে করিতে পারেন” ; “অর্থবোঁধ হইবাতে 
বিলম্ব হইবেক না৮)। খুণবাচক ব| জড়বস্তবাচক শব্দের কম্মকারকে 

*-কে” বিভক্তির প্রয়োগ । তৃতীয়া এবং সপ্তমী বিভক্তির -তে, প্রত্যয় 

দ্যাবহার। গৌণকর্ম্বের পূর্বে যুখ্যকর্ম্ের প্রয়োগ ৷ কর্তৃহীন ক্রিয়াপদের 
(1006:801%] ৪:০-এর ) প্রয়োগ । সংস্কৃত “হি” এবং “অপি' এই অর্থে 

“ই” এবং “ও” এই ছুই অব্যয়ের পূর্বববস্তী বিশেষ্য বা সর্বনামের অস্ত্য ব্যঞ্জন- 

বর্ণের সহিত সংযোগ ॥ যেমন, “তীহাঁরি”, কলে রো” “কিঞ্িতো”, “নামে 

করেন না” ইত্যাদি )। 

রামমোহনের বাঙ্গীলা রচনার উদাহরণ হিসাবে নিম্নে বে অংশ উদ্ধত করা 

হইতেছে তাহাতে রামমোহনের সময়ে বাঙ্গালা গন্ধের অবস্থা কিরূপ ছিল 

'াঁহা জান। ঘাইবে। তীহার নিজের গগ্ভের অন্বয় ও অর্থবোধের প্রণালীও 

'ব্বামমোহন ইহাতে নিঙ্দেশ করিয়া দিয়াছেন । স্ৃতরাং রামমোহনের এই 

উক্তিটুকু মূল্যবান । 

প্রথমত ঝাঙ্গলা ভাবাতে মাবগ্তক গৃহ ব্যাপার নিব্ধাহের যোগ) কেবল কতকগুলিন শব 

আছে। .এভাষ! সংস্কৃতির যেরূপ অধীন হয় তাহ। অন্ত ভাষায় ব্যাখ্যা! ইহাতে করিবার সময় 

স্পষ্ট হইয়! থাকে দ্বিতীয়ত ভাবায় গস্ততে অগ্য।পি কোনে! শাস্ত্র কিন্বা' কাব) বর্নে আইসে না। 

ইহাতে এতদেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত ছুই তিন বাঁকোর 'অন্বয় করিয়। গগ্য হইতে অর্থ 
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বোধ করিতে হঠাৎ পারেন ন| হহ! প্রতক্ষ কানুনের তরজমায় অর্থবোবের সময় অনুতব হয়। 

অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ 

ইহাতে ননোযোগোর নানত। করিতে পারেন এনিমিভ্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতিছি। 

ধহাদের সংস্কৃতে বাৎপত্তি কিঞ্তে। খাকিবেক আর যাহার। ব্যুৎপম লোকের সহিত সহবান দ্বার! 

সাধু ভাষা কহেন আর শুনেন ঠাহাদের অগ্প নেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক । বাঁকোর 

প্রারস্ত আর সমাপ্তি এই ভ্রইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন 

যাহ! যেমন এতাদি এব আছে তাহার প্রতিশব্দ তথন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পুবেবর সহি 

অন্বিত করিয়া ঝাকোর শেব করিবেন । যাবত ক্রিয়। ন৷ পাইবেন তাবৎ পধান্ত বাকোর শেষ 

অঙ্গীকার করিয় অর্থ করিবার চেষ্ট। ন। পাইবেন। কোন্ নামের সাত কোন্ ক্রিয়ার অনয 

হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক ঝাকো কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক 

ক্রিয়। থাকে ইহার মধো কাহার সহিত কাহার অন্থয় ইহ! ন। জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে ন!। 

তাহার উদাহরণ এই | ব্রহ্ম বাহাকে সকল বেদে গান করেন আর বাহার সত্তার অবলগ্বন 

করিয়। জগতের নিন্ববাহ চলিতেছে সকলের উপাস্ত হয়েন। এ ডদাহরণে বছ্চপি ব্রহ্ম শব্দকে 

সকলের প্রথমে দেখিতেছি তত্রাপি সকলের শেবে হয়েন এই বে ক্রিয়া শক তাহার সহিত তরঙ্গ 

শব্দের অন্বয় হইতেছে । আর মধোতে গান করেন যে ক্রিয়া শব্দ আছে তাহার অয় বেদ? 

শব্দের সহিত আর চলিতেছে এ ক্রিয়। শব্দের সহিত নিববাহ শব্দের অনয় হয় । অর্থাৎ করিয়। 

যেখানে যেখানে বিবরণ আছে সেই বিবরণকে পর পুৰব পদের ভিত অন্বিত যেন করেন এই 

অনুনারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থ বোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক ন! |১ 

রাঁমমোহনের গগ্ধ রচনারীতি তাহার সমসামগ্তিকদিগের রচনাহ্নীতি 

অপেক্ষা জটিল, এবং ছুর্ববোধ ছিল। খ্রীষ্টায় ১৮২৩ সালে প্রকাশিত 

রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধবাদিদিগের একটি পু্তিকা হইতে কিরদংশ উদ্ধত 
করিয়া দেখাইতেছি। 

ুষটান্তঃকরণ হুর্জন দিগের আস্তরিক ভাব বোধ করিতে বুঝি বিধাত! ও ভ্রোগ্ন, 

তাহাতে সরলাস্তঃ করণ সক্নেরা, সে ভাব কিরূপে বোধ করিতে পারেন, দেখ, ভাক্ত তন্বজ্ঞানি 

মহাশয়, দোষের সান্নিপাতিক বিকার গ্রস্ত হইয়া! মগ্য মাংসাদি ভোজনের লোভে ও বিকার 

শাস্তির আশায়, এক্ষণে বাষাচার স্বরূপ ওধধপান করিতেছেন, যেমন, কোন সানিপাতিক 

বিকারের রোগী, রোগ শাস্তির বাঙ্ছায় ও কুপথা ভৌজনের আকাঙ্কায়, বিষপ্রয়োগ করে কিন্ত 
এ লিন তত সি ৯ ৫ কল সি 

১1 বেস নথ, অনুষ্ঠান | 
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গাহাতে রাশ শাস্থিত বিষয় কিঃ কেবল বিনঙ্ধালায় প্র।ণ যায়, আধিকন্ত, আ।জ্ন)ঠ ও ৯৪৩ হয়। 

সাক্তত্ত্থজ্ঞানি নহাশয়দিগেরে। তাহাতে সে দোষের শাস্তি দূরে থাকুক, বরং দিতণ এুদ্ি৯ হউবেক 

শধিকন্, ছিলেন, গুপ্ত ভান্ত বামাচারা ও বানু ভাুতন্থজ্ঞানী, এন্সণে হইলেন, বাস্তু হস্ত ঝামা- 

হারী তাহার, ভিপ্রায় এই, যে, লোকে, জ্ঞানী ও কভিবেক, আথচ কোৌল বন্ধ প্রচ্ত কেহ নিন্দা 

ক্রিবেক ন।, শ্বচ্ছন্দে দগ্ মাং ভোজনাদি ও কর| যাউবেক, যেমন, বুদ্ধিমতী বেস্ঠা, যৌবন।বস্থার 
ভাবে দুরবন্থার ভয়ে যৌবনের ক্রোমোপক্রমেই বৈষবী হয়, ভাহার মনের মানল এই, ষে। 

বিধবা বলিয়! কেহ অশ্রদ্ধ। করিবেক না, ভিঙ্গাবুন্তি অবাধে হইবেক, বেষ্ঠারত্তি ও নিবিদ্ধে চলি- 

বেক, আর্ত হইলে বুদ্ধি ভ্রংস হইয়। লেকের কি ২ দুরবস্থা ন। হয়, হায় ২ একি অদুষ্ট, এত কষ্ট, 

হথাপি ন! ভ্াতিকূল, ন। বৈষবকূল, এ কুল ও কুল, ছুই কুল নষ্ট, যে পে বান সেই পথেই 

আনি, এক পথে সিংহ, এক পণে ব্যাস্ত, পুননলার মে উভয় রষ্ট সেই উভয় ভ্রষ্ট। অতএব 

ভগবদগীত। কহেন, ষে, জীব, যত্ব পূনধক হ্বয়ং আমার উদ্ধার করিবেন, আক্স।কে কাচ অবসন্ন 

করিবেন না) সুকৃতির ছার। আক্মাই আগ্মার বন্ধু 9 দু্ধৃতির দ্বার। আাক্মাই আাস্মার রিপু হয়েন। 

দথ;।  উদ্ধরেদাস্মনান্সান মবনাদয়েৎ। আকমৈবঙ্।আনে।বন্ধুর।স্মবরিপুরাক্মনঃ 1১ 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের আবির্ভাব 

হয়। বল! বাহুল্য থে শ্রীরামপুরের মিশনারীরাই ইহার প্রধান উদ্যোগী 
ছিলেন। সমাচার-দর্পণ তখনকার দিনের প্রধান সংবাদপত্র ছিল। 

উহ্থাতে প্রকাশিত প্রবন্ধের ভাষার সম্বন্ধে অল্প কিছু বলিতেছি। শ্রীযুক্ত 
রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত সং বা দ-পত্রে সেকালের 

কথা পুস্তকে উদ্ধত 'অংশগুলি মবলম্বন করিয়া এই "আলোচনা করা 
মাইতেছে। 

একাধিক বাকোর পরে ছেদ-চিহ্ের ন্যবহার ভইয়াছে। “ও? এবং 

প্রভৃতি সংযোজক অব্যয় দ্বারা বিভিন্নপ্রকৃতির নাক্যের যোজনা করা 

হইতেছে । অন্ত্যর্থক ক্রিয়াপদের প্রম্বোগ কম। বড় বড় সমাসের ও 

অপ্রচলিত তৎসম শবের প্রয়োগ একেবারেই নাই । -"অন* প্রত্যয়াস্ত 

তন্তব ('আববচনের প্রয়োগ থে 'আবস্তবাচক িবধি শব্দের প্রয়োগ । 

১। পাষগুপ্ডননামক নর, রা ১২৯-১৩১ | শ্রীযুক্ত যীক্মোহন ন স্টাচাবের 
এদীজচ্ে এই পুস্থুকটি ব্যবহার করিতে পারিয়াছি। 
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“যে” শবের দ্বারা মুখা উক্তির (01:906 9109০ ) আরম্ভ । বিধি- 

লিঙের অর্থে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার প্রয়োগ । “বল্, ধাতুর প্রন্নোগ খুবই 

কম। "আমারদিগের ইতাদি প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে বর্তমান রহিয়াছে । 

ক্রিয়াপদের বিভিন্নকালের প্রয়োগ অনেকটা স্থিবীকৃত হইয়া আসিয়াছে 

সংবাদপত্রের রচনার নমুনা হিসাবে ১৮২৫ সালের সমাচার-দর্পণ 

হইতে কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধত হইল। 
পন! গেল যে সংপ্রতি জেল। বর্ধমানের অন্তঃপাতি হরিপুর গ্রাম নিবাসি রামমোহন বনু 

নামক এক কায়ঙ্থের পুত্রের বিঝাহ আতড়িখড়শী গ্রামের মিত্রেরদের কন্ঠার সহিত হইয়াছিল 

তাহাতে যে সকল বিশিষ্ট সন্ভন বরযাত্র গরিয়।ছিলেন তাহারদিগের সহিত পরিহাসের কারণ 

কন্ঠা যাত্রিকের। কএক হাঁড়ির মধে হেলে টেড। ও ঢেয়। এই তিন প্রকার সপ পরিপুর্ণ করিয়া 

এক গৃহমধ্ো রাখিয়। সেই গৃহে বরযাত্রিরদিগকে বাস! দিয়! দ্বার রদ্ধপূর্বক কৌশলক্রনে এ সকল 
হাড়ি ভগ্ন করিল। তাহ।তে এককালে সপ বাহির হইয়া! হিলিবিলি করিয়। ইতন্তত; পলায়নের 

পথ ন। পাইয়। ফস ফোস করত বরযাত্রিকেরদের গাঁয়ে উঠিতে লাগিল তাহাতে বরযাত্রিকের! এ 

সকল বীভতসাকার সপভয়ে ভীত হইয়! উচ্চেঃস্বরে ঝাপরে মলেমরে ওরে সাপে খেলেরে তোমর! 

এগোওরে বলিয়া! মহাব্যন্ত সমস্ত হওয়াতে গ্রামের চৌকিদ।র প্রভৃতি ডাকাইত পড়িয়াছে বলিয়। 

ধাবমানে আসিয়া! পরিহাস শুনিয়! হাসিয়। দ্বার খুলিয়। দেওয়াতে নকলে বাহির হইয়। এক প্রকার 
রক্ষ। পাইল (1)১ 

বাঙ্গালা গগ্ভ সাহিতোর প্রথম যুগের আলোচনা এক রকম হইল। 

এই যুগের অবসান হয় গ্রীস্টায় উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি 
সমরে। এইবার প্রথম যুগের রচনার বৈশিষ্টোর একটা মোটামুটি হিসাব 
দিয়া এই পরিচ্ছেদ শেব করিব । 

[ শব্রূপ ও প্রয়োগ 27 ষ্টন্ত শব্দের পর *-দিগ”, *-দের" বিভক্তির 

প্রয়োগ । এই প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা বেশী আছে মৃত্যুয়ের রচনার 'ও সর্ববাপেক্ষ। 

কম রামমোহন রায়ের লেখায় । কর্ম ও সম্প্রদান কারকে “রে ও “কে” 

এই দুই বিভক্তির 'প্রয়োগ থাঁকিলেও -“রে” বিভক্তির প্রয়োগ পর পর কমিয়া 

আসিয়াছে ॥ ুণবাচক ও জড়বন্তবাচক বিশেষ্য পদের কশ্ম কারকে - “কে? 

১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, পৃঃ ৮৬৮৭ । 



বাঙ্গাল। সাহিত্যে গগ্চ ৩৯ 

বিভক্তির প্রয্বোগ । দ্বার” “দিয়া” প্রভৃতি করণকারক-বাচক শব্দের 

অপ্রয়োগ, তৎস্থলে “তে” বিতক্তির ন্ুপ্রচুর প্রয়োগ । আধুনিক বাঙ্গালার 

অন্ুযারী চতুর্থী বিভক্কিতে নিমিস্তবাঁচক “জন্ক” শব্দের অগ্রয়োগ (--মৃত্যুঞজয়ের 

লেখায় ও তারিণীচরণ মিত্রের লেখায় দুই একবার পাওয়া গিয়াছে )। ছুই 

বস্ত্র মধো একের উৎকর্ষ বুঝাইতে “অপেক্ষা”, চাহিয়া” প্রভৃতি পদের 

অপ্রয়োগ ; এই যুগের শেষের দিকে এই অর্থে “হইতে” শব্দের চলন আরস্ত 

হইয়াছিল । সন্ত্রমবাঁচক “আপনি” শব্দের রূপে *আপনকার”,আপনকারদের , 

“আপনকাকে» “আপনকারা” পদের চলন যথেষ্ট ছিল। “তুমি” শবের সম্্রম- 

বাঁচকতা তখনও একেবারে লোপ পায় নাই, কারণ ইহা “আপনি” শব্দের 

সহিত একক্রে প্রযুক্ত হইত। আরম্ত অর্থে “অবধি” শব্দের প্রয়োগ । 

[ ক্রিয়া পদের প্রয়োগ £] সামান্া অতীতের স্থলে অসম্পন্ন বর্তমানের 

প্রয়োগ । শীলার্থ অতীত (108015181 0%86)-এর স্থলে বর্তমানের 

প্রয়োগ ৷ 'পারিয়াছিলেন না+, “না হও”, ইত্যাকার অপপ্রয়োগ (ইহার 

উদাহরণ খুব অল্পই পাওয়া যায় )। সম্ভাবনা অর্থে অনুজ্ঞা পদের সহিত 

'গ্চপি” শৰের প্রয়োগ । অন্ত্যর্থক ক্রিয়া (9০০18)-র প্রয়োগ । “ইয়া? 

প্রত্যয়াস্ত অসমাপিকার স্থলে “অত” প্রত্য়ান্ত অসমাপিকার প্রয়োগ । 

“অর্থ, বা প্ুর্বক+ ইত্যাদি শব্ষের সহিত সমাস। “ইলে' প্রতায়াস্ত 

অসমাপিকার স্থলে সপ্তম্ন্ত ভাঁববচনের প্রয়োগ । “বল্: ধাতুর প্রয়োগ 

অত্যল্প ; “বল্ ধাতুর অর্থ “কহ” ধাতু হইতে একটু পৃথক ছিল । 

[বাক্যাংশ ও বাক্যের প্রয়োগ £] বিশেষণ শব্দ ও বাক্যাংশ ঘুরাইয়া 

বলা (79901008819 )। বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন পদের স্থান বিপধ্যন়্। 

এক বাক্যের নধ্যে এক বা একাধিক বাক্যাস্তর বা বাক্যাংশের ম্বাধীন 

প্রয়োগ (0%:66006319 )। “ও” বা “এবং” শব্দের দ্বারা বিভিন্ন ধাঁচের 

বাক্যের সংযোজন ॥। একাধিক বাকোর পর একটিমাত্র ছেদ-চিহ্কের 
প্রয়োগ । কম! ( ০০722% ) ছাড়া ইংরেজী বিরামচিহ্নের অস্ভাব। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

বিদ্ভাসাগর 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম রচনা বাঁ স্থ দ্েব-চ রি ত ফোর্ট উইলিয়ম 

কলেজের ছাত্রদিগের জন্য গ্রীষ্টীয় ১৮৪১ হইতে ১৮৪৭ সালের মধ্যে কোন 

এক সময়ে রচিত হইয়াছিল। কলেজের কর্তপক্ষের অনুমোদন 'লাভ 

করা যায় নাই বলিয়া পুস্তকটি প্রকাশিত হয় নাই। ইহ! বাঙ্গাল! ভাষা! ও 

সাহিতোর ছুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। বালু দেব-চরিত শ্রীমদ্ভাগবতের 

দশম-একাদশ স্বন্ধ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। ইহার ভাষার কিছু নমুনা 

দিতেছি । ইহ হইতে দেখা যাইবে যে বিষ্ভাসাগরের প্রথম রচনাতেই 
তাহার রচনার প্রায় সকল গুণই কিছু কিছু পরিমাণে বর্তিয়াছিল। পূর্ববর্তী 
ধারার অনুযায়ী বিভিন্ন বাঁকোর সংযোজনে “এবং” শবের প্রয়োগ লক্ষণীয় । 

এক দিবস দেবধি নারদ মথুরায় আসিয়া কংসকে কহিলেন, নহারাজ ' তুমি নিশ্চিন্ত 

রহিয়াছ, কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান কর না; এই বাব গোপ ও যাদব দেখিতেছ, ইহার! 

দেবতা, দৈতাবধের নিমিভ ভূমগ্ডলে জন্ম লইয়াছে এবং শুনিয়াছি, দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 

করিয়! নারায়ণ তোমার প্রীণসংহার করিবেন, এবং তোমার পিতা উগ্রসেন এবং অন্ঠান্ঠ জ্ঞাতি- 

বান্ধবেরা তোমার পন্দ: ও হিতাকাঞ্জী নহেন : অতএব মহারজ 1! অতঃপর মাবধান হও, অগ্।পি 

সময় অতীত হয় নাই, প্রতিকার চিন্তা কর। এই বলিয়া দেবধি প্রস্থান করিলেন। কংস 

শুনিয়৷ অতিশয় কুপিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সপুত্র বন্থদেব-দেবকীকে আনাইয়া তাহাদিগের 

দমক্ষে পুত্রের প্রাণনাশ কন্গিল এবং তাহাদিগকে কারাগারে নিগড় বন্ধনে রাখিল। অনন্তর 

নিজ পিতা উগ্রসেনকে দুরীভূত করিয়া হ্বয়ং রাজাশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিল এবং 

প্রলন্থ, বক, চাণুর, তৃণাবর্ত প্রভৃতি দুবৃত্ত সৈম্কগণের সহিত পরামর্শ করিয়া! যছু বংশীয়দের 

উপরি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল। তাহারা প্রাণভয়ে পলাইয়! কুরু, কেকর, 

শাধ, পাঞ্চাল, বিদ, নিষধ আদি নান! দেশে প্রচ্ছন্নবেশে বাস করিতে লাগিলেন। কেহ 

বিহার রা যানি হা ধরাতে হার রে 1১ 

১। বিহারীলাল সরকার প্রণীত বিভা সাগ র, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৬১ ্ঃ 



বাঙ্গাল। সাহিত্যে গদ্ধ ৪১ 

বেতাল-পঞ্চ বিংশ তি ১৮৪৭ গ্রাষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় । এহ শ্রস্থ- 

খানি বাঙ্গাল! সাহিত্যের গঞ্ধে যুগান্তর আনয়ন করে। বাঙ্গাল সাহিত্য 

সাধুভাষার পূর্ণাঙগরূপ ইহাতে শ্রকটিত হইল। বাঙ্গালা গণ্ঠ তাহার জড়তা! 
ও হুর্ববোধ্যত৷ হুইতে মুক্তি পাইয়া সাহিত্য-সংসারের প্রাত্যহিক কাজের 

উপযুক্ত হইয়! দাড়াইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধুভাষাকে যে রূপ দিলেন 
তাহ ইহার স্থারী রূপ। সাধুভাবার এইরূপ এখনও বদলায় নাই; 
নদলাইতে যথেষ্ট দেরীও আছে । সুতরাং বিগ্তাসাগর মহাশয়ের বে তা ল- 

পঞ্চ বিংশতি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একটি দিগ্দর্শনী । এক্ষণে 

বি্ভাসাগর মহাশয়ের কৃতিত্বের পরিমাণ বিচার কর! যাউক। 

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বাঙ্গাল৷ সাহিত্যে প্রথম যুগের গগ্ভের একটা 
প্রধান দোষ ছিল, একাধিক বাক্যের পর একটিমাত্র ছেদ-চিহ্বের প্রয়োগ । 

বামমোহন রায় এই দোষ অনেকটা কাটাইতে পারিয়াছিলেন, কিন্ত 
বিগ্ভাসাগরের হস্তে পড়িয়া বাঙ্গাণ৷ গঞ্ভের এই ছুর্বোধ্যতাজনক দোষ 

একেবারে দৃরীভূত হুয়া গেল। বে তাল-পঞ্চ বিংশ তি-তে দেখি 
যে এক একটি বাক্যের পর ছেদ-চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে । আরও 

এক কথা, পুর্বেবকার গস্ভে বিভিন্ন ধাচের বাক্য সংযোজক অব্যয় 
( 00103 91)0610 )-এর সাহায্যে গ্রথিত হইত, ইহাতে ভাবের বিরুদ্ধতার 

দরুন বাক্যের ভারসাম্য ও গগ্ভের লালিত্য একেবারেই থাকিত ন1। 

বিদ্াসাগর মহাশয়ের লেখার মধ্যে এরূপ দোষের কোন স্থান 

বুহিল না। 

বাঙ্গালায় গঞ্চ-সাহিত্যিকদিগের মধ্যে বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের কানেই 
সর্বপ্রথম, বাঙ্গাল গগ্ভের ছন্দ ও তাল ধরা পড়ে । গগ্ভেরও একট। তাল 

'আছে। একাধিক শব্ধ উচ্চারণ করিবার পর শ্বাসবাধু ত্বতঃই এক একবার 

মন্দীভূত হইয়। বায়, ইহাতেই গগ্ধের ছন্দে বতি পড়ে। এই বতি প্রত্যেক 
ভাষাতেই একটু না| একটু পৃথক রকমের । বাঙ্গাল! ভাষায় গপ্েরও এই 



৪২ বাঙ্গাল! সাহিত্যে গদ্য 

ঝলকম তিমূলক ছন্দ বা তাল আছে।১ বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্বপ্রথম 
সাহিত্যের ভাষায় এই তাল অনুযায়ী সুষম (98%1%7.09) বাকা গঠন করিতে 

আরম্ভ করেন। আমি অবশ্ঠ বলিতে চাহি না যে, গগ্চের-এই তাল পূর্ববর্তী 
গগ্ঠসাহিত্যে একেবারেই নাই। পূর্ববন্তা সাহিত্যে ইহা ককচিৎ মিলে বটে, 
কিন্ত সেখানে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ইহা রচদ্িতার অজ্ঞাতসারেই হইয়াছে । আর 
গন্ধ লিখিতে গেলে কথাভাষাঁর প্রভাব ত আসিয়া যাঁইতেই পারে । অ*মার 

বক্তব্য এই বে, বিগ্াসাঁগর যহাঁশয়ই সাধুভাষার গগ্যসাহিত্য এই তালমুলক 

কাগমোয় দীড় করাইয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবন্তিত গগ্ভের 

এই ছন্দোময়তা বা তালমুলকতাঁর কিছু উদাহরণ ত্ীহার রচনা হইতে 
টী কন দিতেছি । 

1, | রাজা বিক্রমাদিত | ননে মনে এই আলোচন| করিতে লাগিলেন) ॥ জগদীখবর | 

আমায়, ॥ নানা জনপদের | অধান্বর করিয়, অসংখ্য প্রজাগণের | হিতাহিত চিন্তার | ভার 

দিয়াছেন ॥ 

ভাহার। | প্রস্থান করিলে, ॥ শকুন্তল।, | নত সত্যই | লথীরা চলিয়া গেল, ॥ ইহা বলি! | 

উৎকষ্ঠিতার ন্যায় | হইলেন ॥ 

হেমকুটের চিরপ্তীব, | কিহ্বরকে | জাহাজের অনুসন্ধানে | পাঠাইয়া, ॥ বহুন্ষণ পরাস্ত । 

উতৎ্নুকচিত্তে, | তদীয় প্রতযাগননের | প্রতীক্ষ। করিলেন ॥ 

বি্ভাসাগর মহাশয়ের রচনায় আপাতদৃষ্টিতে যে কমা (০০৮08, ) 

চিন্তের প্রাচুধ্য বা বাঁছুল্য দেখা বায়, তাহার হেতু এই ছন্দ বা তাল দেখান 
মাত্র । অবন্ঠ অনেক স্থলে যে বোধসৌকধ্যের জন্তও এইবূপ বিরামচিক্কের 

ব্যবহার হইথাছে--তাহাঁতে সন্দেহ নাই । বঙ্কিমচন্দ্রের ছুগগে শন ন্দিনী-তেও 

এইরূপ কমা-চিহ্ের অসস্তাৰ নাই । পরে অবশ্ঠ এই চিহ্ন এত অধিক 

ব্যবহার করা হয় নাই, তাহার কারণ তখন বাক্যরচনার এই স্বাভাবিক রীতি 

সাহিত্যিকদিগের অভান্ড হইয়া গিরাছে | 
উাা 

১ | শ্রীযুক্ত ু নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ৫9741 ৫87 নিট, /)/ 1114. 

48777417 174///81117 পৃহ ২৯৫ ভ্রষ্ট্বা | 
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“-ইয়া” প্রতারান্ত অনমাপিকার সাহাঁষো একাধিক ক্রিয়াপদ একই সরঙ্গ 

বাক্যে (8110719 ৪86061709 ) প্রয়োগ করা বাঙ্গালা ভাষার একটি প্রধান 

বিশেষত্ব বলা চলে। কিন্তু পর পর বহু অসমাপিকার প্রয়োগ করিলে 

রচনার জোর কমিয়! যায়, এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বৈচিত্রের খাতিরে 

-পূর্ববক+, “অনন্তর” ও “-পুরঃসর” শব্দের সহিত তাববচন ( ৪:৮৪! 

০9৪ )-এর সমাস করিয়া অসমাপিকার অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন । যেমন, 

“ফল লইয়া, পুরস্কার প্রদানপূর্বক তাহাকে বিদায় দিয়া” ইত্যাদি । 
সাধারণ লোকের একটা ধারণা আছে বে বিগ্াসাগর মহাশয় বড় বড় 

াততাঙ্গ! সংস্কৃত কথ! ব্যবহার করিয়। গিয়াছেন। একথা ঠিক সত্য নহে । 

প্রথম যুগের সাধুভাষায় যে প্রকার সংস্কত রীতি ও ভয়াবহ তৎসম শব্দ প্রযুক্ত 
হইত তাহার কিছুই বিগ্তাসাগর মহাশয়ের রচনায় পাঁওয়। যায় না। আর এক 

বেতাঁল-পঞ্চবিং শতি ব্যতীত বিগ্তাসাগর মহাশয়ের অন্ত কোন রচনার 

অজ্ঞাতপূর্ব্ব বা অতিশয় অপরিচিত তৎসম শব্দের প্রয়োগ একেবারেই নাই । 
বে তা ল-পঞ্চ বিং শ তি-তে বাহা আছে তাহাও অল্প, যেমন---কাদাচিৎক 

কুব্যবহার”, “মলিক্স,চের নিকট”, *নিকাম ব্যাকুল” । “সমতিব্যাহার” 

“অনুকূলতা” ইতাদি শব্দ এখন আমাদের নিকট অপরিচিত হইলেও, 
এককালে ইহ! শিক্ষিত বাঙ্গালীর খুবই পরিচিত শব্দ ছিল । এই সকল শব্দ: 

বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্টাসগুলিতেও বথেষ্ঠই পাওয়া যায় । বিগ্তাসাগর মহাঁশরের 

যাক্ষমতা ছিল তাহাতে তিনি বহুল পরিমাণে তগ্তব শব্দের ব্যবহার করিতে 

পারিতেন, কিন্তু তাহাতে তাহার ভাষার মাধুধ্য ও কর্মক্ষমতা কৰিয় 

বাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। থাভাষার ছণাচ বিগ্ভাসাগর মহাঁশরের 

ভাষার মধ্যে বথেন্ুই পাওয়া বায়, কিন্ত তাহা কুত্রাপি লবৃত্ব প্রাপ্ত হু 
নাই । যেমনঁ- 

সথি! আমি এই বিষন বিপদে পড়িয়াছি : কি উপায় করি, বল। গৃহে গিয়া; কেমন 

করিয়া পিতামাতার লিকট মুখ দেখাইব। ঙাহারা কারণ জিজ্ঞাসিলে, কি উত্তুর দিব। 

বিশেষতঃ, আজ আবার সেই সববনাশিয়! অ।সিয়াছে : সেই বা দেখিয়! শুনিয়। কি মনে করিবে! 
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চি! ভুনি আনায় বিষ আনিয়। দ[ও, খাইয়া প্রণত্যাগ করি ; তাহ! হইলেই পল আপ্ 

গুচিয়! যায়। 

বিচ্কাসাগর মহাশয় ম হাঁ ভারতের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। 

আদিপর্বব সমাপ্ত করিয়! (১২৬৭ সাল ) তিনি এই কাধ্য কালীপ্রসন্ন সিংহের 

হস্তে ছাড়িয়। দেন। মহাভারতের অনুদিত অংশে অবস্ত গচুর 
তৎসন শব্দের প্রয়োগ আছে । তাহা থাকিবারই কথা । মহাত্ারতের 

মত গ্রন্থের অনুবাদে ইহা! অপরিহাধ্য | 

স্ীলিঙ্গ বিশেষ পদের বিশেষণে স্ত্ীপ্রত্যয় প্রয়োগ কর! তখনকার রীতি 

ছিল। বিস্ভাসাগর মহাশয়ের রচনায়ও ইহার অন্তথ| নাই । বঙ্কিমচন্ত্রের 

উপন্তাসগুলির মধ্যেও ইহ খুবই পাওয়া যায়। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 

হস্তে এই রীতি বথেষ্ট পরিমাণে সঙ্কোচ লাভ করিয়াছিল । স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ 

পদের বিশেষণ বিধেয় (79:91 ) রূপে ব্যবহৃত হইলে তিনি অনেক 

ক্ষেত্রেই স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার করেন নাই। 

নামধাতুর প্রয়োগ বিষ্ঠাসাগরের রচনায় নাই বলিলেই হয়, কেবল 

এইগুলি পাওয়া ঘায়--'জিজ্ঞাসিলেন”, “সন্ঘোধিয়া”, “প্রবেশিয়।”, “দংশিয়।” 

“সস্ভবে । কিহও ধাতুর প্রয়োগ বে তাল-পঞ্চবিংশতিতেবেশীয 

শকুস্তলা য় (গ্রীষ্টায় ১৮৫৪ সাল) ও সীতার বনবাঁসে (১২৬৮ 

সাল ) “বল্ "ও “কহ ধাতুর গ্রম্নোগ প্রা সমান সমান; আর 

ভ্রাস্তিবিলাসে 'বল্” ধাতুরই প্রয়োগ "মাছে, “কহ+ ধাতুর প্রয়োগ 

নাই বলিলেই হয় । 

ভাববচনসংবলিত বুক্ত-ক্রিয়াপদের (০০9170800 ৮৪71) ৮৮11) ৪ 

97:0%] ১১000) প্রয়োগে বিচ্ভাসাগর মহাশয়ের ভাষায় একটি বিশেষত্ব 

“দুষ্ট হয়। ইহা 'অবশ্ত তৎকালিক প্রয়োগরীতি ছিল। এই রীতি অনুসারে 
সুক্ত-ক্রিয়াপদটির কন্ধন কর্ম্মকারক রূপে ব্যবহৃত ন৷ হইয়া ভাববচনের সন্বন্ধপদ 

বহসাবে নষ্ট বিভক্তিতে প্রযুক্ত হইত। যেমন, “তুই আমার নাম ও পদ 
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উভয়েরই অপহরণ করিয্লাছিস ; “আপত্তির উত্থাপন করিয়াছিলেন? ». 

“আনন্দের অন্ুতব করিতেছি ; ইতাদি। এখন আমর! এই ৰষ্টান্ত পদ- 

গুলিকে যুক্ত-ক্রিয়াপদের কর্ম হিসাবে ব্যবহার করিয়! থাঁকি + তখন পর্যান্ত 

“অপহরণ করিয়াছিস” ইত্যাদি বাক্যাংশ ঠিক যুক্ত-ক্রিয়াপর রূপে পরিণত 

হর নাই, সুতরাং ভাববচনের স্বাতন্ত্য ছিল, এবং সেই জন্ই উহার কম্ম্পদ 

সম্বন্ধগদ রূপে ব্যবহৃত হইত । 

মল্প কতিপর স্থলে ক্রিয়াপদের ব্যবহার 'এখনকার হিসাবে প্রাচীন 

( 8:010810 ) বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তখন এইরূপ প্রয়োগ কীতিসিদ্ধ ছিল । 

বেমন, “করিলাম না১ (5-5করি নাই ): “যাহাতে ন! হইতে পায়” $ উচিত 

হয় না” ( হুনহে )5 “চেষ্টা পাই++ “হইতেছে না” (-হইবে না)” + 

'রহিতেছে ( _্থাকিয়। বাইতেছে ) “বলেন, বলে” (5 বলিল )। 

দ্বিতীয়।-চতুখী বিভক্তিতে “রে, ও “কে” এই ছুই প্রত্যন্ের প্রত্মোগই 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের রচনায় পাওয়। যায়। শেষের দিকের রচনার “রে” 

প্রত্যয়ের অপেক্ষা “কে” প্রত্যরের প্রয়োগই বেশা পাঁওয়া বাব । এনিষিন্ত” 

বাচক “জন্” শব্দের প্রয়োগ ও শেষের দিকের রচনায় বহুলভাবে দেখা বার। 

বাক্যমধ্যে শব্দ প্রয়োগের রীতির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ দেখা 
বার। বাকামধ্যে মুখ্য উক্তি (01790% ৪09801) ) থাঁকিলে প্রথমে কর্তৃুপদের 

প্রয়োগ, তাহার পরে মুখ্য উক্তির প্রয়োগ, এবং তাহার পরে ক্রিয়াবিশেষণ 

ইত্যাদি ও অবশেষে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হইয়াছে । যেমন “শকুস্তলা৭ আর 

ইহা শুনিয়া বিলম্ব করিতে পারি না, কিন্তু কি বলিয়াই বাই, অথবা, এই 
মৃণালবলয়ের ছলেই যাই, এই বলিয়া পুনর্বার লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন ।, 
“রাজা, ভাল আমি চলিলাঘ, যেন পুনরায় দেখ! হয়, এই কলির!” ইত্যাদি । 

১। “উচিত নয়" এরপ প্রয়োগও যথেষ্ট আছে। ৃ 

২। আধুনিকতম দাহিত্যিকের! সামান্য অতীতের স্থলে বর্তনানের এইকপ প্রয়োগের 

অতিশয় ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন 1 ইহা! অবশ্য ইংরেজীর অনুকরণ । 



৬ বাঙ্গাল। সাহিত্যে গছ 

বিদ্বাসাগর মহাশয়ের ওজন্বী ও মধুর রচনার সহিত সকলেই পরিচিত, 

স্বতরাং প্রভোক রচনার উদাহরণ দেওয়া নিশ্রয়োজন। শকুস্তলা 

ও জীতার ননবাসের মধ্যে এই রচনা উতকর্ষ 'ও পরিণতি লাভ 

করিয়াছে । ভ্রান্তিবিলাসের রচনা বেশ লঘু ও দ্রুতগতি। ইহ! 
ঘাঁস্কনচন্দ্রের রচনারীতির অব্যবহিত পুর্ববগ ৷ সাধুভাষার কর্মক্ষমতা ও 
তৎসহ অক্ষুণ্ন লুত্বের পরিচয় এই গ্রন্থের মধ্যে জাজল্যমান রহিয়াছে । 

বিচ্ভাসাগর মহাশর স্থানে স্থানে স্সীলোকের মুখের ভাষায় কথ্যভাবার 

ছায়ান্সরণ করিয়াছেন । তথায় দেখা যায় বে প্রায়ই সাধুদ্ভাষার ও 
কথ্যভাষার ক্রিয়াপদের একত্র প্রয়োগ হইয়াছে । ইহার জন্ত তাহাকে দোষী 

করা যায় না। তখনকার দিনের সাহিত্যিকদিগের লেখার মধ্যে এই 

শৈথিল্য যথেষ্টই দেখা বায় । বস্কিমচন্ত্রের তাবৎ উপন্তাসেও এরূপ শৈথিল্য 

প্রচুর আছে। আরও এক কথা, তখন পধ্যন্ত কথ্যভাষার ক্রিয়াপদের 
রূপের কোন 5৪6৪1)05%70 বা! আদর্শ রূপ দাড়ায় নাই, সুতরাং এইরূপ 

গোলযোগ অব্থন্তাবী ॥ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের টিটি লঘু রচনার কিছু 
উদাহরণ দিতেছি । 

এই কথ! শুনিয়া বিলাসিনী বলিলেন, বলিতে কি ভাই! তুউ বার্থ ই পাগল হয়েছ; 

নতুব। এমন কথ|। কেমন করিয়া মুখে আনিলে? ছিছি! কি লজ্জার কথা; আরযেন কেহ 

ও কথ| "নে না। দিদি শুনিলে আত্মঘাতিনী হইবেন। আমি দিদিকে ডাঁকিয়। দিতেছি ঃ 

অতঃপর তিনি আপনার নামল! আপনি করুন ।১ 

অনেক ধারণ। আছে বে বি্বালাগর মহাশয়ের বে তা ল-পঞ্চ বিংশতি 

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হইতে খ্রীষ্টায় ১৮০৫ সালে প্রকাশিত হিন্দী 

বৈ তাঁল-পচ্চী সী গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। ইহা সতা নহে। বিগ্ভাসাগর 

মহাশয় হিন্দী পুস্তক হইতে গল্পের কাঠামো লইয়াছিলেন, ইহা সত্য হইতে 
পারে? কিন ভাষায় তিনি একান্ত ৮ পার অনসরণ কির | 

১। এীফিভিভার। 



বাঙ্গাল। সাহিত্যে গন্য ৭৭ 

হিন্দী বৈ তা ল-পচ্চী সী ও বিদ্যাসাগরের বে তা ল-পঞ্চ বিং শতি হইতে 

অনুরূপ 'অংশ উদ্ধার করিয়া দিতেছি । চুইটি অংশের তুলনা করিলে 
আমার উক্তির যাখার্থ্য বুঝা যাইবে । 

মহারাজ ! জহ] রঘুনাথজী নে সমুদ্র পর পুল বাঁধা চৈ, উস জা দেখত 

ক্য। হ' কি সাগর মে" সে এক সোনে কা তরবর নিকলা ; কি জমুর্রুদ কে 

পাত, প্ুথরাজ কে ফুল, মুগে কে ফলে সে এীসা থব লদা! হুদা হুআ৷ থা, 
কি জিস ক! বয়ান নহী” হো সকতা, 'উর উসপর যা জুন্দরি স্ত্রী, বীন হাথ 

মে লিয়ে, মীঠে মীঠে সুরেশ সে গাতী থী. পর এক ঘড়ী কে বঅদ, বহ 
পেড় সিন্ধু মে" ছিপ গয়া.১ 

“যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান্ রামচন্দ্র, ছুবুত্ত দশাননের বংশধ্বংসবিধান- 

বাসনায়, মহাকায় মহাবল কপিবলসাহায্যে শতবোজনবিস্তীর্ণ অর্ণবের উপর 

লোকাতীতকীর্ডিহেতু সেতুসজ্ঘটন করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া 

দেখিলাম, কল্লোলিনীবল্লভের প্রবাহমধ্য হইতে, অকল্মাৎ এক ্বর্ণময় ভূরুভ 

বিনির্গত হইল ; তদুপরি এক পরমন্ুন্দরী রমণী, বীণাবাদনপূর্বক নধুরম্বরে 
সঙ্গীত করিতেছে । কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই রুক্ষ কনু। সহিত জলে মগ্ন হইয়! 
গেল ।২ 

ইংরেজী বিরামচিহ্ন বাঙ্গাল! ভাষার পক্ষে গিলগ্রীষ্টের পুস্তকে প্রপম 
বাবহৃত হইয়াছিল; কিন্তু এ পুস্তক রোমান হরফে ছাপা হইরাছিল। বাঙ্গাল! 

হরফে ছাপা বাঙ্গাল। পুস্তকে কমা (০০900029%) প্রতি ইংরেজী বিরানচিহ্ের 

প্রয়োগ বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে না করিলেও সর্বপ্রথমে তিনিই ইহার সুষ্ঠু 
ও সুসঙ্গত প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। 

বিদ্ভাসাগর মহাশয় যে বাঙ্গালা ভাষা ও সাচিত্যকে কতদূর শ্রীমপ্ডিত ও 

শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা তাহার সমসাময়িক, ও পরবতী 

১। বৈতো ল্-প রা সী [00102 [০১৩5 নম্পাদিত ও লগ্ন ইতি ১৮৭৪ 
বীষ্টাব্দে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৭৩। | 

" ₹। বেতাল-পঞ্চবিং শতি একাদশ উপাধ্যান। 



৪৮ বাহ্গল। সাহিতো গগ্ঠ 

সাহিত্যিকদিগের রচনা! আলোচনা না করিলে সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না । 

কতক পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্র ছাড় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার প্রকৃত ক্ষমতা 

কেহই সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারেন নাই। তাহার ভাষাও অধিকাংশ 
লেখকদিগের আয়তের বাহিরে ছিল । 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্বাধীন__অর্থাৎ অনুবাদ নহে এমন রচনার কিছু 

উদাহরণ দিতেছি । 

ধন্য রে দেশাচার ! তোর কি অনির্ব্বচরীয় মহিম| ! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, ছু 

দাসত্বশঙ্ছলে বদ্ধ রাখিয়।, কি একাধিপতা করিতেছিন্। তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপন্ত 

বিস্তার করিয়!, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিসূ, স্তায় অন্তায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিন। 

তোর প্রভাবে, শান্ত্রও অশান্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশান্ত্রও শাসক বলিয়। মানত হইতেছে | সবব- 

ধ্ম-বহিষ্কৃত, যথেচ্ছাচারী ছুরাচারেরাও, তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিকরক্সাগুণে, সত্তর 

সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদররীয় হইতেছে, আর, দো ষম্পর্শশূন্তপ্রকৃতি সাধু পুরুষেরও, তোর অনু. 

গত না হইয়া, কেবল লৌকিকরক্ষায় অবস্রপ্রকাশ ও অনাদরপ্রদর্শন করিলেউ, সর্বত্র নাস্তিকের 
শেষ, অধান্মিকের শেষ, সব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়। গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর 

অধিকারে, যাহারা; জাতিভ্রংশকর, ধশ্লোপকর কন্ধের অনুষ্ঠানে সতত রত হইয়।, কালাতিপাত 

করে, কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্রণীল হয়, তাহাদের সহিত আহার বাবহার ও আদান প্রদানাদি 

করিলে ধঙ্ঈলোপ হয় না; কিন্তু যদি কেহ, সতত সৎকন্ম্ের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, কেবল 

লৌকিক রক্ষায় তাদৃশ বত্তুবান্ না হয় তাহার সহিত আহার বাবহার ও আদান প্রদানাদি দুঃর 
থাকুক, সন্তাষণমীত্র করিলেও এককালে সকল ধর্দ্দের লোপ হইয়া যাঁয়। 

হা ধর্ম ! তোমার মর্দন বুঝা ভার! কিসে তোমার রক্ষা! হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, 

তা তুমিই জান। ১ 

বিগ্ভাসাগর মহাশয় আত্মজীবনচরিত সামান্য কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। 

তাহার ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি । 
এই প্রতিজ্ঞ! করিয়া, প্রথম মাইল ষ্টোনের নিকটে গিয়া, আমি অঙ্গুলি দেখিতে ও 

চিনিতে আরম্ত করিলাম । মনবেড় চটীতে দশম মাইল ষ্টোন দেখিরা, পিতৃদেবকে সম্ভাষণ 

উরি বলিলাম, বাবা, জারা, বানি অঙ্থ রি হইল | নি বা কেমন 
রাজঞ্ি » 

১। নিধারানির চলি হা উচিত কিনা। দ্তীর পুস্তক। সংবৎ ১৯১২। 



বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য ৪৯ 

চিনির়াছ, তাহার পরীক্ষা করিতেছি । এই বলিয়া, তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম, এই তিনটি 

মাইল ষ্টোন ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আমি এটি নয়, এটি আট, এটি সাত, এইরূপ 

বলিলাম। পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অন্কগুলি চিনিয়াছি, অথব৷ নয়ের পর আট, 

আটের পর সাত অবধারিত আছে, ইহা৷ জানিয়া, চালাকি করিয়া, নয়, আট, সাত বলিতেছি । 

যাহা হউক, ইহার পরীক্ষা! করিবার নিমিত্ত কৌশল করিয়া, তিনি আমাকে যষ্ঠ মাইল ষ্টোনটি 
দেখিতে দিলেন না ; অনন্তর পঞ্চম মাইল ষ্টোনটি দেখাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কোন 

“মাইল স্টোন বল দেখি। আমি দেখিয়া বলিলাম, বাবা, এই মাইল ষ্টোনটি খুদিতে ভূল 
হইয়াছে ; এটি ছয় হইবেক, ন! হইয়। পাঁচ খুদিয়াছে ।১ 

বহুবিবাহ সনর্থকদিগের ণ্ঠাই”দিগকে ব্যঙ্গ করিয়া রচিত ব্রজ-বিলাস 
এবং র ত্ব-পরীক্ষা নামক পুস্তিকা ছইখানি বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক 

রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বই ছুইখানির ভাষা আলোচনা করিলে 
এই অন্মান অবথার্থ বলিয়া! মনে হয় না। নিম্নে র ত্ব-পরীক্ষাহইতে 

কিছু অংশ উদ্ধত করা হইল। 
তিনি নিতান্ত স্নান বদনে কহিলেন, দেখুন, আমি ব্রজবিলাস লিথিয়া, বিদ্তারত্র খুড়র মানব- 

লীলানংবরণের কারণ হইয়াছি। মদীয় বিষময়ী আঘাতেই, তদীয় জীবনযাত্রায় সমাপন! হইয়াছে, 

সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। আমাদের সমাজে, গৌহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা অতি উৎকট পাপ 

বলির। পরিগণিত হইয়৷ থাকে। হুর্ভাগ্যক্রমে ব্রজবিলাস লিখিয়া কোন পাপে লিপ্ত হইয়াছি, 

বলিতে পারি না । এ অবস্থায়, আর আমার মধুবিলাদ লিখিতে সাহস ও প্রবৃত্ি হইতেছে না । 

মধুবিলাস দেখিলে, হয়ত, আমায় পুনরায় প্রক্নপ পাপে লিগ্ত হইতে হইবেক | বিশেষতঃ 

শ্থুতিরত্রখুড়ী বুড়ী নহেন ; তাহাকে ইদানীস্তন প্রচলিত প্রণালী অনুসারে দীর্ঘকাল ব্রহ্ষচ্্যপালন 

করিতে হইবেক, সেটাও নিতান্ত সহজ ভাবনা নহে । বদি বল, আমর! উদ্যোগী হইয়া পুনঃ- 

সংস্কার সম্পন্ন করিব; সে প্রত্যাশাও হুদুরপরাহত । এই সমস্ত কারণবশতঃ আর আমার 
কোনওমতে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হইতেছে ন! । 

ছি গানও ৯৫ ৯ করি উপ উদ এ সিটি সিটি ক সি টি টি সপিসিরস্টিত তানিন পি্টিি 

১। সাহিত্য। দ্বিতীয় বর্ষ (১২৯৮ সাল), পৃঃ ৩৪৬। 

৪ 



চতুর্থ পরিচ্ভেদ 

অক্ষয়কুমার দত-_কুষ্ণমোহন-_রাঁজেন্্লাল মিত্র 

বিদ্তাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা রচনায় হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বেই অক্ষয়- 
কুমারের সাহিত্যজীবন আরম্ভ হইয়াছিল । সন ১২৪৮ ( শুগ্রীষ্টীয় ৮১৪১-. 
৪২) সালে ইহার প্রথম গগ্ভ পুস্তক ভূ গোল প্রকাশিত হয়। ইহার 
পূর্ব্বে তিনি ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের অনুরোধে ইংরেজি খবরের কাগজ হুইতে 
কিছু কিছু সংবাদ বাঙ্গালায় তর্মা করিয়া প্রকাশ করিতেন। ১২৪৯ 
সালে অক্ষয়কুমার বি গ্ভা-দ শ ন নামে একটি মাঁসিক পত্রিকা! বাহির করেন। 
তাহা বেশি দিন চলে নাই। ১২৫ সালে অক্ষয়কুমারের সম্পাদকতায় 
তত্ববোধিনীপত্রিকা প্রকাশ হয়। অঙ্গয়কুমারের অধিকাংশ রচন! 
এই তন্ববোধিনী পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। 

ইহার প্রথম পুস্তক বাহ্যবস্তরসহিতমানবপ্রকৃতিরসন্থন্ধ 
বিচার প্রথম ভাগ ১৭৭৩ শকাবে (- ্ রীষ্টীয় ১৮৫১ সালে) প্রকাশিত হয়। 

ইহার দ্বিতীয় ভাগ পরবর্তী বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বইটি 
(60:29 0০9০22৮৪ প্রণীত 00188565660 ০7 41/% নামক ইংরেজী 
পুস্তক অবলম্বনে রচিত | গ্রীষ্টীয় ১৮৫২ হইতে ১৮৫৪ সালের মধ্যে 

ছুই ভাগ চা রু পাঁঠ রচিত 'ও প্রকাশিত হয়। ইহার শেষ পুস্তক ভারত 
বর্ষায়উপাসক সম্প্রদায় প্রথম ভাগ ১৭৯২ শকে (লগ্রীষ্ীয় ১৮৭০ 

সালে ) ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮০৪ শকে (ন্ স্রীষ্টার় ১৮৮২ সালে) প্রকাশিত হয়। 
এই গ্রন্থথানি ঘা 1180) সাহেবের 789180$08 :98018 ০7 ১০ 77770%8 

নামক প্রবন্ধাবলী অবলম্বনে রচিত। 
অক্ষয়কুমারের কোন রচনাকে ঠিক “সাহিত্যিক” রচনা বলা যায় না। 

তিনি প্রধানতঃ প্রবদন্ধকার । তাহার রচনা হইতে দেখা যায় যে, সাধুভাষ 



বাঙ্গাল! সাহিত্যে গ্ ৫১ 

পনার্থবিষ্তা, জ্যোতিবিজ্ঞান ইত্যাদি নূতন আমদানি করা পাশ্চত্য 
বিষয়ের আলোচনা কাধ্যে বিশেষ উপযোগী হইয়! দীড়াইয়াছে। এই জন্ত 
ইহার রচনায় তৎসম শবের প্রাচুধ্য অপরিহাধ্য হইয়াছিল । আর প্রধানতঃ 
এই কারণেই অক্ষয়কুমারের ভাষা বিগ্ভাসাগরের ভাষা "অপেক্ষা সংস্কৃতবহুল । 

আরও একটি কারণ, বিদ্যাসাগর বাক্যমধ্যে যে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতেন 

জাহাত* অধিকাংশই বাঙ্গালা ধাতুর পদ। দন্ত মহাশয় কিন্তু ক্রিয়াপদ 
শবখাসম্ভব কম ব্যবহার করিতেন, এবং তাহার প্রযুক্ত ক্রিয়াপদের বেশীর 

ভাগই তৎসম শব্দসহিত যুক্ত-ক্রিয়াপদ (9০100০01এ দ৪:৮)। ক্রিয়াপদের 

অপ্রাচুধ্যের জন্যই অক্ষয়কুমারের ভাষা “অমস্থণ” (11816108 ) বলিয়া! বোধ 
হয়। স্ত্রীলিগ বিশেষ্য পদের বিশেষণে স্্রীপ্রত্যয় অক্ষয়কুমার খুবই ব্যবহার 

করিয়াছেন । এমন কি বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের অপেক্ষাও বেশী। অক্ষয়- 

কুমার খুব বড় বড় সমাসধুক্ত পদ ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু সমাস করার 

দরুন স্থানে স্থানে তাহার রচন! দুর্ব্বোধ্য হইয়া! পড়িয়াছে। যেমন, "এই 
প্রকার কুল সম্বন্ধ পশুদিগের পরস্পর সহযোগে শাবক উৎপন্ন হইতে থাকিলে 
যে, বংশে বংশে তাহাদের হীনতা-প্রান্তি হইয়া! থাকে, এক্ষণে প্রায় তাহ! 
সকলেই স্বীকার করেন । “পরস্পর-কুল-সম্বন্ধ ব্যক্তিদ্রিগের উদ্বাহ-্ত্রে 

যুক্ত হওয়া! উচিত নহে” । 

কোন কোন স্থলে বাঙ্গাল ব্যাকরণবিরুদ্ধ প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া 

ঘায়। যেমন, “তদীয় শিখরদেশ হইতে অগ্রিময়ী নদীম্বরূপ ধাতুনিস্রব নির্গত 

হইয়া চতুর্দিক্ দগ্ধ করিতে দৃষ্টি করিতে পারেন।” এখনকারদিনে অপ্রচলিত 

বাঁকা-প্রয়োগরীতি (1025 ) ও বথেষ্ট আছে। বেমন, “পরে নানা কারণে 

কুলৌকের সহিত সহবাস কর! তীহারও অভ্যাস পাইতে পারে ।” «করিতে 
হয়” (করিতে হইবে); ধন্টবাদ করেন ; “ইহাই বদি পরমেশ্বরের 
'অভিপ্রেত হইল, তবে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যথোচিত ফলোৎপত্তি হয়, 

তাহার সন্দেহ নাই» পরিপুপরতন্ত্র বুদ্ধিহীন ব্যক্তিকে বিবাহ কর! যে 



৫২ বাঙ্গাল সাহিত্য গছ 

কর্তব্য নয় এতাবন্মাত্র এই পুস্তকে নির্ণীত হইতেছে ।” “তখনই তাহাদের 
তন্রিবন্ধন কতকগুলি অবশ্তপ্রতিপান্ভ পবিভ্রবরতে ব্রতী হওয়া হইল।” 
ইত্যাদি । 

বাঙ্গালা গগ্যের একজন প্রধান সংস্কর্তা এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রেষ্ঠ 

সহযোগী হিসাবে অক্ষয়কুমার বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরম্মরণীয় হইয়া থাঁকিবেন। 

অক্ষয়কুমারের প্রথম বয়সের লেখার কিছু নমুনা উদ্ধত করিয়! দিতেছি ৷ 
গভীর অরণা মধো অকস্মাৎ যদি এক অট্রালিকা দৃষ্ট হয়, তবে মনের স্বভাবতঃ কি এপ 

অনুমান হয় ন| যে এই অট্াালিক1 কোন বাক্তি দ্বারা নিম্মিত হইয়ছে? অনন্তর ক্রমে ক্রদে 

অগ্রসর হইয়! যদি তাহার প্রত্যেক অংশ পরীক্ষাঙ্থারা এরূপ জানা বায় যে এই অট্টালিকা সববাঙ্গ 

সুন্দর, তাহাতে মনুস্তের বলতি যোগ্য সমুদয় বিষয় আছে; শয়নালয়, ভোজনালয়, রন্ধনালয় 

প্রভৃতি যথাক্রমে উপযুক্ত স্থানে অতি পরিপাঁটী রূপে রচিত হইয়াছে, তবে মনের ম্বভাবতঃ কি 

এরূপ চিন্তার উদয় হয় ন৷ যে এই ভবন অতি সুখের স্থান, এবং ইহার নির্মাতা অতি নিপুণ ? 

তন্রপ এই আশ্চর্য জগৎকে প্রতাক্ষ করিয়! কাহার অস্তঃকরণে এরূপ নিশ্চয় জ্ঞান না হয় যে 

এই জগতের এক রচনাকর্তী আছেন? এবং যখন বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে এই 

বিশ্ব অনন্ত এবং যৎপরোনাস্তি উতকুষ্ট তখন কাহার মনে এরূপ বিশ্ব না হইবে যে জগদীশর 

জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং স্বভাবে অনম্ত ?১ 

ইদানীং দেশহিতৈষী বিছ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের দুঢ় উদ্যোগে স্থানে স্থানে যে প্রকার প্রকৃষ্ট 

পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাবার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এ দেশীয় বাক্তিগণের বিদ্যানৃদ্ধির 

উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা! আছে, কিন্তু এভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় ন! বে, 

তথ্ধারা৷ বালকদদিগকে হুচারুরূপে শিক্ষ। প্রদান করা যায়। এই হুষোগযুক্ত সময়ে যদি এই 
অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে, এই মানস করিয়। চন্দ্র হুধালোভী উদ্ধানু 

বামনের স্থায় দীর্ঘ আশায় আসন্ত হইয়া, ব্ছ ক্লেশে বহু ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধত. করিয়! 

ঝালকদিগের বোধগমা অথচ হুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তত করিয়াছি । 

এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়। উপায়াভাবে কিরৎকাল অপ্রকটিত ছিল। পরে তন্ববোধিনী সত। 

বিশেষরূপে হুর হইয়া বীয বিত্ত বায় দ্বারা ইহাকে প্রকাশিত করত যে প্রকার কৃপা! বিতরণ 
শট লী ক রি 

১। তন্ববে ঘিনীপত্রিকা, চতুর্থ সংখা, ১ অগ্রহায়ণ, ১৭৬৫ শক, পৃঃ ২৫। 

প্রবন্ধটির শেষে অঃ কু, দ, এই স্বাক্ষর আছে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে 

*তাহারদের' এইরূপ প্রয়োগ যথেষ্ট আছে | 
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করিলেন, তাহাতে নাহসপুববক কহিতে পারি। উক্ত সভার এরূপ অনুগ্রহ না হইলে এই পুস্তক 

নাঁধারণ-সমীপে কদাচ এরূপে উদিত হইতে পান্রিত না: অতএব চিন্ত মধে। এই অতুল 

উপকারকে যাবজ্জীবন জাগরূক রাখিয়া, তাহার কৃপামূল্য বিক্রীত থাকিলাম।১ 

'অক্ষয়কুমারের দ্বিতীয় প্রকাশিত পুস্তক চা র পাঠ (প্রথম ভাগ) 

, হইতে কিছু অংশ উদ্ধত করিয়া দিতেছি। 
একাল পথান্ত জনসমাজে যেরূপ বাবার চলিয়া আাসিতেছে, তদনুনারে সন্বদেশীয় লোক- 

।প্কে প্রধান ও নিকৃষ্ট নানা শ্রেণীতে বিভত্ত হইতে হইয়াছে । বিদ্তা, ধন, কৃতিত্ব প্রভৃতি 

বিবিধ বিষয়ের ইতরবিশেষই এরূপ শ্রেণীভেদের মুলীভূত। এ প্রকার শ্রেণীভেদ হইতে, 
হুতরাং কাহাকেও ব! সেবক অর্থাৎ ভূত্য, কাহাকেও ঝ৷ সেব্য অর্থাৎ প্রভু হইতে হয়। কিন্তু 

এই উভয়ের মধ্যে স্বতন্ত্র কেহই নহে, উভয়েই পরতন্ । উভয়েই পরম্পর সাছাযাসাপেক্গ | 

বিস্ভাসাগর মহাশয় গগ্ভতঙ্গির জন্য বদি কাহারো নিকট অন্ততঃ কিঞ্চিৎ 

পরিমাণেও খণী হইয়া! থাকেন, তাহা হইলে তিনি কঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ইনি রেভারেণ্ড কে, এম্, ব্যানাজ্জি নামেই অধিক খ্যাত ছিলেন। 

বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের বাসুদেবচরিত কোন সালে লিখিত হইয়াছিল 
তাহ! জানা নাই । ইহার বে তা ল-পঞ্চ বিং শ তি ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত 

হইয়াছিল। ইহার অন্ততঃ ছুই বৎসর পূর্বের কৃষ্ণমোহনের বি গ্যা ক ল্গ- 
ক্র মে র প্রথম কাণ্ড বাহির হয়। 

বে তাল-প ঞ% বিং শ তি র পূর্বে বাঙ্গালা গগ্ভে যত কিছু পুস্তক বাহির 
হইয়াছিল, বিদ্যা কল্পক্রমের ভাষা সে সকলের অপেক্ষা সরল, উন্নত ও 

মধুর । কৃষ্মোহনের লেখায় পূর্ণচ্ছেদের স্থানে কমা (02008) চিহ্ের 

প্রয়োগ লক্ষণীয় । বিস্া কল্প ত্র মের তৃতীর কাণ্ড হইতে নমুনাশ্ববূপ 

কিয়দংশ উদ্ধত করিয়! দিলাম । 
হুর্যোধনের দলস্থ একজন বীরের নাম অশ্বথামা, ইনি পাওবদের গুরু পুত্র, ছুর্যোধন যুদ্ধে 

অন্ধান্তিক আঘাত পাইলে ও তাহার দল পরাস্ত প্রায় হইলে তাহার সন্তোষের নিমিত্তে অশ্বখামা 

১। ভূগোল, ভূমিকা । 

২। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ । প্রথম থণ্ড, দ্বিতীয় অধায়, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২১। 
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গোপনে পাগবদের শিবিরে রাত্রিযৌগে গনন করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশু পুত্রকে নিদ্রাবস্থাতে, 

দেখিয়! তাহাদের শিরচ্ছেদন করেন, তাহাতে দ্রৌপদী নিজ পুত্রের বিনাশ দেখিয়া! ঘোরতর 

শোকে ব্যাকুল হওত, পূর্ণনেত্রে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, সেই ক্রন্দনের একে 

অঞ্জন শিশুহতার সংবাদ পাইয়া দ্রৌপদীর নমীপে গমন করত তাহার সাস্তবনার্থে জলস্ত ক্রোদে 

কহিলেন “হে প্রিয়ে আমি অগ্যই এ নরাধম শিশুহস্তার মস্তক ছেদ করিয়া তোমার পদতলম্ 

করিব", এই প্রতিজ্ঞা করিয়া রথারোহণ পুববক অশ্বথামার পশ্চাৎ ধাবনান হইলেন, অশ্বথামা 

তাহাকে প্রচণ্ড বারুর স্তায় বেগে আসিতে দেখিয়৷ রথারূঢ হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন “ক... 

অবশেষে আপনাকে নিরুপায় দেখিয়া অর্ভুনের সংহারার্থ ব্রঙ্গান্ত্র আগ করিলেন তিনি ' 

সংহারক অন্ত্র প্রকৃত রূপে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করণে নিপুণ ছিলেন না, তথাপি প্রাণভয়ে 

তাগ করিলেন, কিন্ত দে বজন্বরূপ অস্ত্রে অজ্ভনের কোন হানি ন! হওয়াতে অখথামা শীন্ 

শত্রহস্জে পড়িলেন। 

বর্তমান সময়ে সকলে হয়ত জানেন না যে, রাজেন্দ্রলাগ মিত্র মহাশর শুধু 
একজন বড় প্রত্বতান্তিক ছিলেন না, বাঙ্গাল! ভাষার একজন বড় 

লেখকও ছিলেন। ইহার ভাষ! অবন্ত সংস্কতধেষ! ছিল । ইনি সরল বাক্য 

প্রয়োগ অপেক্ষা জটিল ও যুক্ত বাক্য ( 9020])192 2170. 00101)051:0 

88068008)-এর অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। স্ত্রীপ্রত্যয়ের প্রাধ্যও অত্যধিক 

ছিল। ইহার ভাষার সৌন্দধ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচন। হইতে হীন 

হইলেও, ইহার মধ্যে জোর ছিল, এবং তিনি বে যে বিষয় লয় প্রবন্ধ 

লিখিতেন-_প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক ও এ্তিহাসিক-_সেই সেই বিষয়ের পক্ষে 
তাহার ভাষা যে যথেষ্ট উপযোগী ছিল তাহা অস্বীকার করা যাক না। মিত্র 

মহাশয় ইংরেজী ভাষায় বুৎপন্ধ ছিলেন, তথাপি ইহার রচনায় ইংরেজী বাঁকা- 

রীতির ছাপ একেবারেই নাই বলা চলে । বরঞ্চ সংস্কত বাক্য-রীতির ছাপ 

মোটেই হছুল্পভ নহে। যেমন, উক্ত গ্রন্থ ছয় খণ্ডে বিভক্ত হয়”--( এখানে 

“হয় এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ সংস্কৃত “ভবতি* এই ক্রিয়াপদের অনুবাদ 
মাত্র); “কাশ্শীর জাতীয় লোকেরা আর এক বস্ত সমাহরণে আশ্চর্য্য 

প্রকারে প্রবর্তমান হয় |” 
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বৈজ্ঞানিক, এ্রতিহাঁসিক ও প্ররত্বতাত্তিক প্রবন্ধ ছাড়াও রাজেন্দ্রলাল 
বিশুদ্ধ “সাহিত্যিক* রচনায়ও যথেষ্ট গুণপনা দেখাইয়াছেন। প্রথম বর্ষের 
বিবিধার্থসং গ্রহ হইতে একটি ছোট “কৌতুককণা+১ উদাহরণ স্বরূপ 
উদ্ধৃত করিয়! দিতেছি । বিশেষণ শব্দের বিশ্য্যূপে প্রয়োগ লক্ষণীয়। 

এক চোক্ ভাল কি ছুই চোক্ ভাল 

স্ফনেক একচক্ষুহীন আপন অবশিষ্ট নয়নের প্রশংসায় কহিতেছিল যে আমি এ নয়ন দ্বারা 

অনেক দ্বিনেত্র ব্ক্তি হইতেও অধিক দেখিতে পাই । তৎসভাস্থ কোন দ্বিনেত্রবলগব্র্বিত এত- 

দ্বাকো অনর্যান্থিত হইয়া কহিলেন : “যদি তুমি একথ৷ সপ্রমাণ করিতে পার তবে আমি তোনাকে 

শত মুত্র! দিব" । অন্ধ এ পণে স্বীকৃত হইয়া কহিলেক ; “আমার মুখের উপর তুমি কি 

দেখিতেছ।” দ্বিনেত্রবলগর্ধিত ব্যঙ্গ করত কহিল ; “তোমার এক চক্ষুপ। অন্ধ কহিলেক ; 

“ভালই, তবে আমি অধিক দেখিয়াছি, কারণ তোমার ছুই নয়ন আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, 
অতএব পণের একশত টাক। আমাকে দাও” ।২ 

প্রথম যুগের রচনায় যেরূপ বিভিন্ন ধরণের বাক্য সংযোজক অব্যয়ের 

দ্বারা একত্রে গ্রথিত হইত, রাজেন্্রলালের রচনায়ও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে 

দেখা যায় । যেমন, “ইতিহাস বিষয়ে এতদ্দেশে বে প্রকার অনাদর, পুরাবৃত্ত 
বিষয়েও তদ্রপঃ ও কেহ কোন প্রাচীন স্থানের কিংবা ব্যক্তির আখ্যান 

অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হুইলে অনেকে তাহাকে উপহাসও করে ।” 
উপরের উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যাঁইবে বে ইংরেজী জিজ্ঞাসাস্থচক চিহ্বের 

ব্যবহার তথনও প্রবর্তিত হয় নাই। 

রাজকৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের টে লিমে ক স তন্নামক ফরাসী কাব্যের প্রথম 

ছ্র সর্গের ইংরেজী অন্থবাদ অবলম্বনে নিখুত বিদ্তাসাগরী তি রচিত 
শন লালা ৮ পিসি ৬ শট সিট ঈ ৪ ই লাশ্িতা 

১।. . ষি বি ধা ও সংগ্রহে র প্রতোক সংখায় রাজেন্রলাল ধকৌতুককণা" এই কে 

ইংরেজী ও সংস্কৃত হইতে হীন্তরস।জ্মক ছোট ছোট “কখিক।" প্রকাশ করিতেন। “কৌতুককণা' 
নামটি বেশ উপযোগী । গল্পটি প্রথম বর্ষ (১৭৭৩ শক )-এর বি বিধা খঁসং গর হ, কান্তিক 

সংখ্যা হইতে উদ্ধ ত। 
২। বিবিধার্থসং গ্রহ, প্রথন বর্ষ, পৃঃ ৫১। 



৫৬ বাঙ্গাল! সাহিত্যে গদ্ভ 

একখানি উৎকষ্ট গ্রন্থ । ইহার প্রথম তিন সর্গ সন ১২৬৫ (নন শ্রীষ্টীয্ ১৮৫৮) 

সালে রচিত। এই পুস্তকের রচনায় বিদ্যাসাগর মহাঁশয়েরও হাত কিছু 

ছিল। গ্রন্থকার প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন-_-“এ স্থলে 

ইছা উল্লেখ করা আবশ্তক শ্রীধুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর পরিশ্রম শ্বীকার 
করিয়া এই অন্ুবার্দের আগ্ভোপাস্ত সংশোধন করিয়! দিয়াছেন ।” 

রচনার নমুনা হিসাবে টে লিমে কস হইতে কিছু অংশ উদ্ধ তক্ররিয়! 
দিতেছি ।» 

টেলিমেকস কহিলেন, মিশর দেশের অআধীশ্বর সিসষ্ট্রস স্বীয় ঝাহবলে অশেষ দেশ জয় করিয়া 

ভূমণ্ডলের নানা থণ্ডে সা্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ফিনিশিয়ার অন্তর্গত টায়র নগর সমুদ্র 

নধাবন্তী, হুতরাং বিপক্ষে সহসা তদ্বাসীদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত ন।। বিশেষতঃ 

বহুবিস্তৃত বাণিজা ছারা তাহারা অতিশয় শর্যশালী হইয়াছিল। সহসা! কেহ তাহাদিগকে 

আক্রমণ করিতে পারিবে ন! এই সাহসে ও এ্রতর্ধাগব্র্ধে তাহার! কাহীকেও ভয় করিত ন! এবং 

সিসস্ট্রিসকেও অগ্রাহ্ করিত। [দ্বিতীয় সর্গ। ] 

এই-জাতীয় রচনার মধ্যে তারাশঙ্কর তর্করত্বের কাদম্বরী একটি 
উল্লেখযোগ্য পুস্তক । তৎসম শব্দের ঘনঘট! ও সমাস-বাহুল্যের মধা দিয়! 

তারাশঙ্কর মূল কাদম্বরীর শব্দ ঝঙ্কার ও শব্দচিত্র যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রাখিতে চেষ্টা 

করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে কতক পরিমাণে কৃতকাধ্যও হইয়াছিলেন। 

তারাশঙ্করের অন্ততম আখ্যায়িকা রা সেলাস। ইহা জনসন সাহেব রচিত 
তন্নামক উপন্তাস অবলম্বনে রচিত হইয়া ১৯১৬ সংবতে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৮৫৯ 
সালে প্রকাশিত হয়। ইহার রচনা সংস্কৃত-ঘে'ষা, অন্তথ| বৈশিষ্ট্যবর্জিত। 
তারাশঙ্কর এই বইটি মূল ইংরেজী হইতে অহ্বাদ করেন নাই। রী 

চা 

১ প্রঃ ১৯০৯ নে কাছ বোড়শ সংস্করণ অব্লম্বনে। চতুর্দশ (কাতর ১৩১৪ 

সাল) ও পঞ্চদশ সংস্করণে ( চৈত্র ১৩১৪ সাল) গ্রন্থকার পুস্তকথানি আস্বোপাস্ত সংশোধিত 

করিয়্াছিলেন। *পাঠকগ্রণের অনায়াসে অর্থবোধের নিমিত অনেক সমস্তপদ বিচ্ছিন্ন করা 

হইয়াছে, এবং কতকগুলি স্থল বালকগণের পাঠের অনুপবুক্ত বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইয়াছে ।” 

[ পঞ্চদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন ]1 
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১৮৩৩ সালে মহারাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর রা সে লা সে রবঙ্গানুবাদ প্রকাশ 

করিয়াছিলেন। সেইটি অবলম্বন করিয়াই তারাশঙ্কর রাসেলা সরচন৷ 

করেন। 
রামগতি ন্ঠায়রত্বের রো মা ব তী সংবৎ ১৯১৮ (শশ্রীষ্টীয় ১৮৬১) সালে 

প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা বিগ্তাসাগরী রীতিতে রচিত ; ভাষা যথেষ্ট 

সংস্কত-ঘেঁষা। বইটি অনুবাদ কি মুলগ্রস্থ তাহা গ্রন্থকার বলেন নাই। 
আখ্যাঁয়কাভাগ যাহাই হউক রচনার অধিকাংশই যে সংস্কৃতের অনুবাদ 

অথব| সংস্কতের ছায়াবলম্বনে রচিত তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই । 

গ্রন্থকার দশকুমার-চরিত, কাদন্বরী প্রভৃতি সংস্কৃত আখ্যায়িকা 

গ্রন্থের আদর্শে ইহা! রচনা করিয়াছিলেন। 
বাঙ্গাল ভাষায় অব্যবহৃতপূর্ব ও অপরিচিত "অনেক তৎসম শব্ধ ও 

বাক্যাংশের প্রয়োগ ইহাতে আছে । যেমন, “বণিল জল” ; “অশোক শাখী” ; 
উদার-গুণ-পিশুন বদনমগ্ডল” ; “সর্বতঃ দত্ত-দৃষ্টি হইয়া” ঃ “ইত-দলিত 
সর্জতরূ' ; “কৌবেরী দিক্”; “শিফা-সংঘাত' ; ইত্যাদি। “প্রতিবাসি- 
গণেরা” প্রভৃতি প্রাচীন এবং ব্যাকরণবিরুদ্ধ প্রয়োগ নিতান্ত বিরল নহে। 

এ সকল দোষ সত্বেও রো মা ব তী-র ভাষ! নিন্দনীয় নহে । ভাষার মধ্যে 

শ্বাচ্ছন্দ্য ও গতি আছে। রচনার নমুনা হিসাবে নীচে কিছু তুলিয়। 

দিতেছি। 

যে কামিনীকে নয়নগোচর করিয়ছ বলিতে, বোধ হয়, তিনি অত্রত্য কোন বিভবশালী 

জনের ছুহিত| হইবেন । এস্লে তাদৃশ জনের প্রতি তোমার এই অকারণীনুরাগ পরিণত 

বিশ্ফলে বায়সের চঞ্চুপুটাঘাতের স্টায় কি একান্ত উপহাসাম্পদ হইবে না? বন্ধো ! তুমি নানা 

শাস্ত্রে প্রবীণ হইয়ছ “অসঙ্গত আশা কেবল ক্লেশক''রণী ও হাদয়শোধিণী” এই সামান্ঠ নীতিশৃত্র 

তোমার নিকট আর কি আজেড়িত করিব? আহা! আম্বীক্ষিকী বিচক্ষণ পত্ডিতপ্রবর মনকে 

যে খণ্ডন কহিরাছেন তাহ! উচিতই হইয়াছে, যে মনঃ অবলাদিগের কটাক্ষ মাত্র দর্শনে এতাদৃশ 
পার হইয়। পড়ে তাহাকে সহন্স খণ্ড করিলেও রাগ যায় না। 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

প্যারীর্টাদ মিত্র--কালীপ্রসন্ন সিংহ 

“টেকটাদ ঠাকুর (প্যারা মিত্র)-প্রণীত আলালেরঘরের 

ছলাঁ ল সন ১২৬৪ (গ্রীষ্টীয় ১৮৫৭ ) সালে প্রকাশিত হয়। ইহা! আবহ 

কিছুকাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল । সে সময়ে বাঙ্গাল! গগ্-সাহিত্য বলিতে 
যাহা কিছু ছিল তাহ! প্রায় সবই সংস্কৃত (অথবা ইংরেজীর ) অনুবাদ বা ছায়া 

রচনা । ম্তরাং আ লালের ঘরে রছ্ুলালের কথাভাষা-মূলক ভাষা! 'ও 
জনসাধারণের পরিচিত বিষর-বস্ত্ব সকলকেই কম বেশী মুগ্ধ করিয়াছিল । এ 

অনেকট! “পিও-খঙ্জুর খাইয়া বিরক্ত হইয়া তিস্তিড়ী ভক্ষণের মত। (আনি 
অবশ্ত আ লালে র ঘরে রদু লা ল-কে সর্বাংশে তিস্তিড়ী-শ্রেণীতুক্ত করিতে 

চাহি না।) বন্িমচন্দ্রের উচ্ছ্ুসিত প্রশংসার মূল কারণই এই বলিয়া 
আমার মনে হর । নতুবা বিচার করিয়৷ দেখিতে গেলে আলা লের মধ্যে 

ভাঁষা ও রচনারীতির দোষ অনেক কিছুই পাওয়া বাইতে পারে । প্রথমতঃ 

আঁলাল-কেঠিক উপন্যাস বলা চলে না; ইহা একটি গল্পস্থত্রে রচিত কতক- 

গুলি চিত্রসমষ্টি মাত্র । আর ইহার উদ্দেশ্ত স্পষ্টতঃই নীতিমূলক। ভাষার দিক 

হইতে--এবং অনেকটা ভাবের দিক হইতেও--বিবেচনা করিলে দেখা বায় 

যে কেরির কথোপকথন, প্রমথনাথ শন্ীর নববাবু-বিলাস, 
টেকটাদ ঠাকুরের আলালের ঘরের ঢুলাল, এবং কালীপ্রসন্নের 

হুতো ম পেচা রনঝ্স| একই পর্যায়ের গ্রন্থ | 

আলালের ভাষার প্রধান গুণ ইহা! সকলের বোধগমা। এই 

উদ্দেশ্ঠাসিদ্ধির জন্য গ্রন্থকার এই উপায়গুলি গ্রহণ করিয়াছেন--ধুক্ত ক্রিয়াপদের 

(০০920700110 ৪: ) বজ্ঘন, এবং তাহার পরিবর্তে কথ্য-ভাষার ধাতুর 

ব্যবহার ; তন্তব ও দেশী প্রচলিত শবের নু প্রচুর প্রয়োগ ; তৎসম শব্দের 
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ন্যুনতম প্ররোগ ঃ সমাস-যুক্ত পদের পরিবর্জন ; এবং কথ্যভাষায় ব্যবহৃত 

আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার । ইংরেজী শব্দও কতকগুলি ব্যবহৃত 

হইয়াছে, যেমন, “ডবল+, “বোট”, "বাঝু”, ইত্যাদি। পূর্ণচ্ছেদ অথবা কমা 
(০০০7028) ও সেমিকোলন (৪900100107)-এর পরিবর্তে ড্যাশ (0888) বা 

কবির ব্যবহার খুবই কর হইয়াছে । পূর্ণচ্ছেদ অনেক সময় বাঁদ দেওয়া 
চুইছে। 

আ লালের ভাষার প্রধান দোষ ইহাতে একই বাক্যের মধ্যে ক্রিয়া- 

পদের সাধুভাষ৷ ও কথ্যভাষার রূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে । যেমন১-- 
“মতিলাল এ অবকাশে উঠিয়। তাহার মুখের নিকট কলা দেখাচ্ছে আর 
নাচ্ছে--গুর মহাশয়ের নাক ডাকিতেছে--শিষ্য কি করিতেছে তাহা কিছুই 

জানেন ন।।৮ “ভাত খেতে বস্তেছিন্-_ডাঁকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে 

এস্তেছি-ভেটেল পান্সি হইলে অল্প ভাড়ায় হইত ;” “চোক টিপে 
লাগিলেন 7 “ধেয়ে আইল ;” ইত্যাদি । ক্রিয়াপদের কথ্যভাষার রূপ প্রায়ই 
প্রত নহে, সাধু ভাষ! হইতে গঠিত বিকৃত রূপ ॥ যেমন, পচট্কাতেছেন,” 
“ভাবতেছেন” "উঠতেছে, ইত্যাদি (এইগুলি অবশ্য ভাগীরঘী-তীর হইতে 
কোন পৃথক অঞ্চলের উপভাষ! হইতে পারে ) ; “শুনিয়ে, ইত্যাদি । কথ্য- 

ভাষা হইতে গঠিত বিকৃত সাধুভাবার ক্রিয়াপদও কতকগুলি পাওয়া বার । 

যেমন, প্পালিরা ( _পাঁলাইয়া) আসিতে হইয়াছিল ;” “পেছিয়া” 

(-পিছাইর] ) ; “সকলেই ঘাড় বাড়িয়া (--বাড়াইয়! ) কান পেতে, 

রহিলেন ১” ইত্যাদি 
আরবী ফারসী শবেের প্রাচূর্যাও একটা দোষ বলির! আপাততঃ মত 

হইতে পারে । কিন্তু বখন বইটি রচিত হইয়াছিল তখনকার দিনে এই সকল 
আরবী ফারসী শব্দ জনসাধারণের খুবই পরিচিত ছিল তাহাতে : সন্দেহ 

১। স্রষ্টার ১৮৭ সালে হচার নথ হইতে হাত টি করিয়া এই 

আলোচন। করা হইয়াছে । 
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নাই । «সেখানে তাহাদিগকে বাজিঞ্সির মাটি কাটিতে হয়” ইত্যাদি প্রয়োগ 

এথন দুর্বেবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। 
অনেক সময় তৎসম ও বিদেশী শব্দ বিকৃতরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে । 

কতক ক্ষেত্রে ইহা ছাপার ভুল হইলেও হইতে পারে, কিন্ত সকল ক্ষেত্রে 
আহে ।  থেমন। “সবি” (ছবি) “আমাদিগের কেবল বাশবোনে রোদন 

করা” ; ইত্যাদি | 

পূর্বতন ভাষার ছাপও কিছু কিছু পাওয়া বায়। যেমন, "াদগে" 

ল্দিকে )১ “করত” (-করিয়া ), “হওত” (লহইক্না); “হওন”? 

“উত্তরিলেন” (-পৌছিলেন ); “গুণ (-গুণবান্ ) পুরুষেরা” ; ইত্যাদি । 
“বল্ ও “কহ উভয় ধাতুরই প্রয়োগ 'আছে, তবে “বল্” ধাতুর প্রয়োগই 

খুব বেশী। “আপনকার+, হইবেক” ইত্যাদিরও অল্পম্থল্প প্রয়োগ আছে । 
সামান্ত বর্তমান ও অসম্পন্জ বর্তমান যথাক্রমে অসম্পন্ন বর্তমান ও 

অতীতের স্থলে প্রায়শঃই ব্যবহৃত হইয়াছে । বেন, “তাহার নিকট ছুই 
একজন আমল। ফয়লা আসিয়া ঠারে ঠোরে চুক্তির কথ! কহিতেছে কিন্ত 

ব্রদা বাবু তাহাতে ঘাড় পাঁতেন ন৷ তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্ত তাহারা 
বলিতেছে-_-” ; “্বাবুরাম চাকর ও পাইকের সহিত বোটের উপর উঠি- 
লেন। কিঞ্চিৎ দূর আসিয়! ছুই দিগ দেখিতে দেখিতে বলিতেছেন |” 

আলালের ভাষার মধ্যে বিশুদ্ধ ও মিশ্র সাধুভাষঝ। ছাড়া বিভিন্ন 
শ্রেণীর উপভাষার নমুনা পাওয়৷ বায়। উপভাষাগুলি কথ্যভাষা-মুলক বটে, 
কিন্তু কিছু কিছু তেজালও আছে। তাহ! অবশ্ত অপরিহাধ্য । উপভাষার 

রচনাগুলি থাকার দরুণ বইটি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে । এই বিভিন্ন ধরণের 
রচনার কিছু কিছু উদাহরণ নিম্নে দিতেছি । 

[ বিশুদ্ধ সাধুভাষ! :- 
শিক্ষার প্রধান তাৎপধ্য এই থে ছাত্রদিগের বয়ংক্রম অনুসারে মনের শক্তির ও ভাব 

সকল সমানরূপে চালিত হইবেক। এক শক্তির অধিক চালন| করা কর্ভব্য হয় না। যেমন্ 
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শরীরের সকল অঙ্গকে সজবুত করিলে শরীরটি নিরেট হয় তেননি ননের সকল শত্কিকে 

সমানরূপে চালন। করিলে আমল বৃদ্ধি হ্য়। মনের সন্ভাবাদিরও চালনা সনানরূপে করা? 

আব্ক । একটি সন্তাবের চালন। করিলেই নকল সন্ভাবের চালনা হয় না। 

[ মিশ্র সাধুভাব1 : ] 

ছেলে একবার বিগৃড়ে উঠলে আর স্থযুত হওয়। ভার। শিশুকাল অবধি যাহাতে মনে 

সন্ভাব জন্মে এনত উপায় করা কর্তৃবা, তাহা হইলে সেই সকল সঞ্ভাব ক্রমে ২ পেকে উঠ্প্তে 

স্পাই কুকর্ম্দে মন ন। গিয়া সংকর্থের প্রতি ইচ্ছ। প্রবল হয়, কিন্তু বালাকালে কুসঙ্গ 

অথবা অসছুপদেশ পাইলে বয়সের চঞ্চলত। হেতু সকলই উল্টে যাইবার সম্ভাবনা । অতএব 

থে পর্যান্ত ছেলেবুদ্ধি থাকিবে সে পর্যান্ত নান। প্রকার সৎ অভ্যাস করান আবশ্যক । 

[ ভদ্রলোকের কথাভাষা ( ভাগীরখী-তীরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের ) : ] 

বাবুরীম বাবু! তুমি কাহার বুদ্ধিতে এ সম্বন্ধ করিয়াছ? টাকার লোভেই গেলে যে! 
তৌমাকে কি বল্ব?--এ আমাদিগের জেতের দৌব। বিবাহের কথ| উপস্থিত হইলে লোকে 

অমনি বলে বদে-কেমন গে! রূপর খড়া দেবে তে? মুক্তর মাল! দেবেতে!? আরে 

আবাগের বেটা কুটুম্ব ভদ্র কি অভদ্র তা আগে দেখ-_মেয়ে ভাল কি মন্দ অন্বেষণ কর? 

[ ভাগীরথী-তীরবর্তী অঞ্চলের নিয়শ্রেণীর মুসলমানদিগের কথ্য ভাষা :] 
( ঠকচাচ৷ দীর্ঘনিহ্াম ত্যাগ করিয়! বলে) মোদের নলিব বড় বুরা-_মোরা একেবারে 

মেটি হলুম-_ফিকির কিছু বেরোয় না, মোর শির থেকে মতলৰ পেলিয়ে গেছে-_-মোকান বি 
গেল--বিবির সাতে বি মোলাকাত হলে। না- মোর বড় ডর তেন! বি পেন্টে সাবি করে। 

( বাহুলা বলিল--) দোস্ত! এ সব বাৎ দেল থেকে তফাৎ কর-_ছুনিরাদারি মুসাফিরি__- 

সেরেফ আনা যানা--কোই কিসিক! নেহি,--তোৌমার এক কবিলা, মোর চেটে-_সব জাহানন্মে 

ডাল দেওঃ আবি মোদের কি ফিকিরে বেহতর হর তার তদ্বির দেখ। 

অধিক উদ্দাহরণ নিশ্রয়োজন। বইটির অধিকাংশই মিশ্র সাধুভাষায় 
রচিত। পূর্বেই বলিয়াছি যে ক্রিষ্াপদ্রে সাধু ও কথ্যরূপ প্রায় এক 

সঙ্গেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহ! অবশ্ত ব্যাকরণ ও রচনারীতির হিসাবে 

দোষ বলিয়া! গণ্য হয়। কিন্তু এই প্রয্বোগের জন্য এবং আরবী ফারসী শব্দের 

ব্যবহারের জন্য রচনা বিশেষ সরস ও রোচক হইয়াছে । 

টেকটাদের অন্থান্থ গ্রস্থও সাধুভাষায় রচিত, তৰে চলিত-ভাবার মিশ্রণ 
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কম বেণী আছেই । বন্ধনীস্থিত (0%1:9061960) বাক্যের প্রয়োগও খুব 

আছে। ভাষার এই সকল দোষ সত্বেও টেকচাদ বসস্থ্টিতে দক্ষতা 

দেখাইয়াছেন। নিম্সে শিকারের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া 
যাইতেছে । উহা হইতে টেকটাদের ভাষার গুণ ও শক্তি বুঝ। যাইবে । 

গজে।পরি ছুই জন নব্য মিলেটরি ও একজন প্রাচীন পাদ্রী বসিয়াছেন। ছুইজন মিলেটার' 

শ্দ,ল ও বরাহ শীকার জন্য দূরবীক্ণ দ্বার দুরদৃষ্টি করিতেছেন_-নিকটে বন্দুক, ছো রর] 

বদনে চুরুট--তাহার ধূমেতে ক্ষুদ্র মেঘোৎপন্ভি, কিন্তু শৈশবাবস্থাতেই বিয়োগ । প্রাচীন পাদ্রী 

আনাদিগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শ্ঠায়, ঘজন-যাজন ও অধা।পনে নিপুণ এক এক বার ভয়েনে 

ঈষৎ কম্পমান ও ভাবিতেছেন, ব্যান দেখিলে পাছে ভূমিলাৎ হই, শীকার কখন দেখি নাই, এ 

জস্ঠ আসিয়াছি-_দেখিয়। স্বদেশীয় বন্ধু বান্ধবের নিকট গল্প করিব ও ইহার বর্ণনা পুস্তকে লিখিব, 

কিন্তু বুঝি অপঘাতত মৃত্যু উপস্থিত। ছুই জন মিলেটরি পাদ্রীর রকম সকম দেখিয়া! চখ- 

টেপাটেপি করিতেছেন, পাদ্রী তাহা! বুঝিয়৷ বীরবদন ধারণার্থে নিমগ্ন । সকল ভাব বাহিরে 

প্রকাশ হয় না-_মনের অনেক তরঙ্গ মুহামান, তাহাদিগের জন্ম ও লয়ের বাবধান ব্যবধানমাত্র ও 

স্বাহা প্রকাশ তাহা বাস্ত কারণ-হিলোলেই প্রকাশ । এ জন্ত সকলের সকল ভাব সকলে 

অনবগত । হস্তরী মন্দমন্দ গতিতে চলিয়াছে, শু অর্থ-উখিত--সাময়িক নিনাদ বন-শাস্তি- 

বিদ্বকর।। ইত্যবসরে দুর হইতে আলম্-আলম্ শব উঠিল, “এ এলে! রে প্র এলো রে", 

তাহার পর কর্ণগৌচর হইল। অমনি কতকগুলি বন্ট লেক টিকার৷ ও কাড়ানাগড়া বাজাইয়া 

গান করিতে লাগিল_-“দাদ। বাঘ মার্তে চল দাদা বনচাল্তের ফল।” বন্যদিগের হস্তী নাই, 

অশ্ব নাই, বন্দুক নাই, চর্চা নাই, কেবল খড়গ ও তীর লইয়। অকুতে ভয়ে শার্দ.লের প্রতি 

ধাবমান হইল। দেখিবামাত্রই ব্যাস্ত লাঙ্গুল ল্যাগ-ব্।গ করিতে লাগিল ও চক্ষুপরি চক্ষু রাখিয়। 
ব্য লেকদিগের উপর লক্ষ দের, এমন সময়ে তাহারা পু পুঞ্জ তীর মারিয়া ব্ান্তরকে ভেদ 

করিয়া! খড়গ দিয়৷ তাহার মুণ্ড ছেদন করিল; সাহেবের বন্ত লোকদিগের পরাক্রম দেখিয়া 

আশ্ত্যযাপ্বিত হইলেন ও শীকারার্থ গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। [ অভেদী ]। 

কালীপ্রসম্ন সিংহ মহাশয়ের সাহিত্যহ্ষ্টি গ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাবীর 

পঞ্চম দশকে আরস্ত হইলেও তীহার প্রধান রচনাগুলি ১৮৬০ খ্রীষ্টান 

পরে রূচিত ব। প্রকাশিত হইয়াছিল । সাহিত্যের দিক দিয়া সিংহ মহাশয়ের 

নাটকগুলি মূল্যহীন না হইলেও, বাঙ্গাল! সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহার কীন্তি- 
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মহাভারতের অন্ুবাদ১ ও হুতোনমপ্যাচার নকৃশা। মহাভারতের 

'নুবাদে কালীপ্রসন্ের রচনা কতটুকু আছে তাহা বল! দুর, ইহ! অনেক 
পণ্ডিতের রচনা! । আদি পর্বটুকু প্রায় সমস্তই বিদ্ভাসাগর মহাশয় লিখিয়। 
ছিলেন। তবে বিভিম্ন অন্রবাদকের রচনার সামঞ্জন্ত সম্পাদন বোধ হয় 

কালীপ্রসন্ত্রেই কীন্তি, আর এই কীন্ডি নেহাত তুচ্ছ নয়। 

... পকাবৰ ১৭৮২ ( সথ্রীষ্টীয় ১৮৬০ ) সালে বৈশাখ মাস হইতে কালীপ্রসন্ন 

ধিবিধার্থ সংগ্রহের নবপধ্যায় বাহির করিতে আরম্ভ করেন। এই 
স্তত্রে তিনি যে সম্পাদকীয় ভূমিকা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত 

করিয়া দিতেছি । এই অংশ পাঠ করিলে বুঝ! বাইবে যে সাধুভাষার 
রচনায় সিংহ মহাশয় কতদূর সিদ্ধহস্ত ছিলেন । 

বিবিধার্থ এতীবৎকাল ধাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রযদ্রে পূর্বোলিখিত ব্হতর 

ভ্রানগভ রচনাব্লীর আন্দোলনে পাঠকবগের ন্নেহভাজন হইয়াছে-_যিনি বাঙ্গালি ভাষারে বিবিধ 

তত্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়। স্বদেশের গৌরববদ্ধন করিয়ছেন-_-এক্ষণে তিনি এতৎপত্রের 

সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করায় বিবিধার্থ বিলক্ষণ ক্ষতি শ্বীকার করিয়াছে--জন্মদাত। হইতে 

স্বতত্ত্রিত ও সহস| অপরিচিত হস্তে স্তস্ত হওয়াতে অনেকে ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতে 

পারেন ; বিশেষতঃ, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্লাল মিত্র মহাশয়ের পরিবর্তে তত্পদে অপর ব্যক্তির 

নুশৃঙ্খথলে কাধ্যনির্ধাহ করা নিতান্ত হজ ব্যাপার নহে। বিবধার্থ যে প্রকার পত্র, মিত্র 

মহাশয়ই তাহার উপযুক্ত পান্র ছিলেন; অন্ুবাদক-সমাজ, বিবিধার্থ নহাদয় সমাজের স্রেহভাজন 

ও পাঠকমগ্ডলীর নিতান্ত নিগ্রায়োজনীয় নহে জানিয়াই অগত্য। আমারে ততৎপদে প্রতিষ্ঠিত 

করিয়াছেন; কিন্তু বিবিধার্থ-সম্পাদন-পদ ম্বীক।র কত্রিয়। আমি অসমসাহসিকতার কার্য 

করিয়াছি; [ ইহাদি ]। 

হুতোম প্যাচার নকৃশা কেবল কালীসিংহের নহে, সমগ্র 

বাঙ্গাল। সাহিত্য-রসিকদিগের আদরের বস্ত । হুতোমপ্যাচারনকৃশা 

১1 মহাভারতের অনুবাদ শ্রীষ্তীয় ১৮৬৬ সালে সমাপ্ত হয়। 
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৬৪ বাঙ্গাল। সাহিত্যে গ্ 

ইংরেজী ১৮৬২, শকাব্দ ১৭৮৪ সালে প্রকাশিত হয়।১ হু তোঁম প্রকাশিত 

হুইতেই সাহিত্য-সমাজে একটা হুলুস্ল পড়িয়া গিয়াছিল, কতক দল' 
ইহার বিরুদ্ধ হইল, এবং কতক দল-_বাহার! সংখ্যায় অল্প--তাহার! ইহার 

পক্ষপাতী হইল । বিরুদ্ধ দলের বিরূপতার ছুইটি কারণ ছিল--( ১) 

ভাষার অভিনবতা, বা তাহাদের মতে নীচতা, এবং (২ ) ভাবের অশ্লীলতা 1 

আর ধাহারা ইহার পক্ষপাতী হইলেন তীহাদেরও ছুই যুক্তি ছিল-_(*১ ). 
ভাষার বৈচিত্র্য ও সরসতা এবং (২) সামাজিক দুর্নাতি প্রদর্শন । বিরুদ্ধ: 

পক্ষের যুক্তি দুইটির তন্বন্ধে আমরা! কিছ বিচার করিব। তাহার পূর্বের 

হুতোমের ভাষার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্তক । 

হুতোন প্যাচার নকৃশা পড়িতে গেলে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে মৌখিক ক্রিয়াপদের অজজ্রতা এবং এর ক্রিয়াপদের (ও কতক কতক 
তগ্তব শব্ধের ) অদ্ভুতদর্শন উচ্চারণ-ঘেঁষা বানান। আলালের ঘরের 

ছুলা লে মৌথিক ক্রিয়াপদের প্রাচ্য ছিল বটে, তবে বানান এতটা 
পরিমাণে উচ্চারণ-খেঁা ছিল না । আর মৌখিক ক্রিয়াপদের সহিত লৈখিক 
ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হওয়াতে গুরচগ্াঁলী দোষের আধিক্য ছিল। হুতোমে 

এই দোষ নাই বলিলেই হয়। 

“করিতে” এই ক্রিয়াঁপদের মৌথিক রূপ “করছে ও “কত্তে' ছুই-ই ব্যবহার 

করা হইয়াছে । পদের আনি অক্ষরে একার উচ্চারণ থাকিলে তাহা ষ-ফল! 

দিয়া লেখা হইয়াছে, যেমন, “গ্েখে (_ দেখিয়া ), “ব্যেধে “প্যেকে, 

“ফ্যেলে” “খেলেন, “ঢেলে” “ন্তেজে, “হাটু গ্যেড়ে, “ছ্যেলে, “ন্লেড়ে, 

১। প্রথম সংস্করণে দুইটি টাইটেল পত্র ছিল, প্রথমটি ইংরেজী ও দ্বিতীয়টি বাঙ্গালা ৃ 
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1029 1 0507151 ৮০] [ঃ হুতোম প্যাচার নকৃসা। (প্রবন্ধ কল্পনা ।) প্রথম 

ভাগ। 
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“চীফ”, “ম্তেক হ্াগুস্”, ইত্যাদি । কচিৎ পদমধ্স্থিত এ-কারের উচ্চারণ 

দেখাইতে য-ফল! ব্যবহৃত হইয়াছে; যেমন, “পাড়াগ্যেয়ে' ৷ মহাপ্রাণ বর্ণ 
প্রায়ই অল্পপ্রাণ করা হইয়াছে--অর্থাৎ ব্যঞ্জনের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ মৌখিক 
উচ্চারণ অনুযায়ী প্রথম ও তৃতীর বর্ণে ব্ূপাস্তরিত ভাবে লিখিত হইয়াছে ২ 
শ্বেমন, “মাতা” (5_ুমাথা ), “মাট” €- মাঠ), প্মচে (- মিছে), 

“কাছে” (- কাছে), “লাপিয়ে”, (_লাফিয়ে ), “পাকি”, €(-নপাখী ), 
বাগ” ( সবাঘ ), “বীদা” (-্বাধা ), ইত্যাদি । তৎসম শবেও ক্ধচিৎ 

এইরূপ হইয়াছে ঃ যেমন, “রতে” (-০রথে ) ইত্যারদি। এ-কারের বিকৃত 

উচ্চারণ “আযা” এইরূপে দ্রেখান হইয়াছে । উচ্চারণের অনুক্কৃতিতে “নাচতে? 

নাচতে” “নান্ডে নাস্তে” এইরকম লেখা হইয়াছে । অ-কারাস্ত শব্দের 

ও-কারাস্ত উচ্চারণ হইলে তাহা ও-কার দিয়াই লেখ! হইয়াছে ; যেমন 

“ঈশ্বর গুপ্ত |, 
কলিকাতা! ও তন্গিকটবর্তাঁ স্থানের বিশেষ উপভাষার ছাপও হু তোমের 

মধ্যে যথেষ্ট বিগ্তমান আছে। নিম্নের উদাহরণগুলি হইতেই তাহা বুঝা 
যাইবে। 

“কবার” (.-নকইবার ) “নেছেন” ( _নিয়েছেন ), “বলেছেল” 

(-বলেছিল ), “পাধ্ধূলো” (পার ধূলো-পায়ের ধুলো ), “আলো! নিব্ষে' 

ল্নিবিয়ে ), “সিটি” (-সে-টি), “ইটি” (-এ-টি ), “গ্ভে গ্যাল 
€ দিয়ে গেল ), 'নাপাতে নাপাতে” ( লাফাতে লাফাতে ), “নড়াই” 

( লড়াই ), পবাসা+ (-বাসা ), “হাসবেন”, “পৌত্ব,রী” ( _পোত্রী ), 
“ভটচাজ্জিরে, --ভট্চাজ্জির), “বাবুরো” ( বাঁবুরা ), “কারুই, 

“কারুরই” ( -্কাহাঁরই ), “ডেড়মন” ( _দেড় মন ), "পাইনে” (-পাই 
না), “বাই কল্লেন” (-বাহির করলেন), ইত্যাদি। পাড়ালেম”, 
“জ্ল্তেছিল” ইত্যাদি পদও আছে আবার “পড় তুম ইত্যাদি প্ররুত কথ্য- 
ভাষার পদেরও অসন্ভাব নাই। | 

৫ 



৬৬ বাঙ্গাল সাহিত্যে গঞ্ভ 

“-রে” প্রত্যয়াস্ত দ্বিতীয়া-চতুর্থীর পদের প্রয়োগ এক কালে কলিকাতা 

অঞ্চলের উপভাষার বিশেষত্ব ছিল। হু তোমে ইহার প্রয়োগ খুবই আছে 
“-কে' প্রত্যক়ও সমান ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে । ব্যঞ্জনাস্ত শব্জের বহুবচনে 

“-এরা+ প্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে “-রা+ প্রত্যয়ও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । যেমন “মাতাল্র1, “উড়ে বামুন্রা” ইত্যাদি । বর্তমান সময়ে এই 

“রা প্রত্যয় সাহিত্যের ভাষায় খুব জোর ভাবে চলিতেছে । ্ 
বাক্যের মধ্যে বন্ধনীস্িত ( 0817961)96108] ) বাক্যের প্রয়োগ 

হুতোমের ভাষার একটি বড় বিশেষত্ব । নিয় উদ্ধত উদাহরণ ছুইটিতে 
'অতীত কালের স্থলে বর্তমানের প্রয়োগ লক্ষণীয়। ইহা তৎকালে প্রচলিত 

ববীতি ছিল। “ম্ুতরাং এই নজিরেই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দখল করা 

হয়' ; “কেবল তাড়াতাড়িতে জুতো জোড়াটি কিন্তে পারেন নাই বলেই স্থুদু 

পায়ে আস। হয় ।” 

তখনকার দিনে ভদ্র সমাজে যে সকল ফারসী ও ইংরেজী কথা চলিত 

ছিল কালীপ্রসন্ন তাহ! ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আলালের ঘরের 
দুলালে যত আরবী ফারসী কথা ব্যবহৃত হইয়াছে হু তো মে তত নাই। 

ইহার কারণ, হু তো মে আদালত সম্পকীঁয় কোন ব্যাপার বর্িত হয় নাই, 
এবং ইতিমধ্যে কথ্যভাষায় আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার কিছু পরিমাণে 
কমিয়৷ গিয়াছিল। 

হু তোমে র ভাষার অন্ঠতম প্রধান গুণ হইতেছে সরসতা৷ (0070081)। 

সর্বত্র হুঙ্ম না হইলেও ইহা যে খাঁটি তাহাতে সন্দেহ নাই । গ্রাম্তাদোষ- 

বর্জিত সরসত। ইহার পূর্বে বাঙ্গাল! সাহিত্যে দেখা দেয় নাই । নাটকাদিতে 
যাহা দেখা যাইত তাহ! ভীড়ামির অন্তর্গত বলিলে বিশেষ দোষ হয় না। 
এখন সরসতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিয়া দিতেছি । 

ভূত গেত্নী ও পরমেশ্বরের নামে শরীর লোমাঞচ হতো ।১ 
ছল লি পাস সিসি ৬ ত৯িতপ সত সি সিসি পৌসটিতিজ্ত আপি বাসটিপিস সি এ সিটি সত দ্র আলী উর্মি ধপ্ সর টার সিপিএ ভি আর সী বহি সি অনি অর পা টি আত” এ জি সা "লে অর সত তত ৯ তে রসরাজ 

১। প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৮৩। 
নি সভপা 



ঢা, লাউ জ্বি সি স্কিন ললিত ৪ চি ০ রি জর রিতার সি 

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য ৬৭ 

প্রলয় গশ্মিতে একদিন আমর! মোট! চাদর গায়ে দিয়ে ফিলজকর সেজে বাাড়াচ্চি, এমন 

সময় নদে অঞ্চলের এক মুহুরী বল্লে--।১ 

নিরূপিত দিনে সভা হলো, সহরের লোক রৈ রৈ করে ভেঙ্গে পড়লো, নবরহ্বের ভিতরের 

বিগ্রহ ও নাটমন্দিরের সামনের যোড়হস্ত কর! পাথরের গড়ুরেরও আহ্লাদের সীমে রইল না।২ 

নেমস্তন্পে বামুন বা সরকার রাম্গোছের এক ফর্দ হাতে করে কাণে উড্ডেন্ গ্যান্দীল গুজে 

পান চিবুতে চিবুতে নেমন্তন্ন সেরে যান, ছেলেটা কেবল টুকাপির সইয়ের মতন সঙ্গে থাকে ।৩ 
রসরাজ সম্পাদক চামর ও নুপুর নিয়ে তিন নাসের জন্য হরিণবাড়ি ঢুকলেন ।৪ 

আমরা ইন্কুলের অবস্থাতেই অল্প বয়সে আযমবিশনের দাঁস হয়ে ব্রাহ্ম সমাজে গিয়ে একখান! 

ছাবান হেডিংওয়াল! কাগজে নাম সই করি : তাতেই শুনলেন ষে আমাদের ব্রাঙ্গ হওয়৷ হলো ৫ । 

ইংরাজী পড়লে পাছে থান। থেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরিজি 

পড়ান নি--অথচ বিদ্দেসাগরের উপোর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ীনও হয়ে উঠে নাই-- 

বিশেষত শুদ্রের সংস্কিততে অধিকার নাই এটাও ভার জানা ছিলে, সুতরাং পদ্ধলোচনের 

ছেলেগুলীও পবাপ.কা বেট। সেপাইক! দোড়া”র দলে পড়তে হয় ।৬ 

হুতোমী ভাষায় যে গম্ভীর রচনা অসম্ভব নয় তাহা হু তো ম হইতে 

উদ্ধত এই অংশটি হইতে পরিস্ফুট হইবে। 
হায়! যাদের জন্ম গ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যণ। কর যায়, ধার! প্রভৃত 

ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য কায়মনে যত নেবে, না! সেই 

নহাপুরুষরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন এর বাড়া আর 

আক্ষেপের বিষয় কি আছে! আজ একশো বৎনর অতীত হলো, ইংরেজরা এদেশে এসেচেন 

কিন্ত আমাদের অবস্থার কি পরিবর্তন হয়েচে ?? 

প্রধানতঃ ব্যঙ্গ ও ব্রস-রচনা হইলেও এবং হালকা ভাষায় লিখিত 

হওয়া সত্তেও হু তো মপ্যাচা রনকৃশা র মধ্যে মৌলিক উপমা প্রভৃতির 
প্রয়োগ ইহার ভাষাঁকে মধ্যে মধ্যে গম্ভীর রচনার শাস্ত্র) প্রদান করিয়াছে । 
তাহার সঙ্গে আবার ঈষৎ ব্যঙ্গের ভাব মিশ্রিত থাকায় ইহা পরম উপভোগ্য 

হয়! উঠিয়াছে | ৃ্া্ত স্বরূপ ক্রিদংশ তুলিয়া দিতেছি | 

১ তব বো দাতা রি ১১৩) 25 টা ৫। পৃঃ ১২৪। 

৬ পুঃ ১৫৫।| ৭। পূং ১৪৫ । 



৬৮ বাঙ্গালা সাহিত্যে গঞ্ঠ 

ভূতকাল ষেন আনাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেলেন, বর্তমান স্কুল মাষ্টারের নত 

গৃস্ভীরভাবে এসে পড়লেন, আমর! ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিস্মিত! জেলার পুরাণ হাকিম বদলী 

হলে নীল প্রজাদের মন যেমন ধুক্পুকু করে, স্কুলে নতুন ফ্ল্যাসে উঠলে নতুন মাষ্টারের মুখ দেখে 

ছেলেদের বুক যেমন গুর্গুর্ করে ; মড়ুঞ্চে পোয়াতির বুড় বয়সে ছেলে হলে মনে যেমন মহান্ 

সংশয় উপস্থিত হয়, পুরাণর যাওয়াতে নতুনের আমাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড় লেন 1১ 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বে হু তো মে র ভাষাতে বন্ধনীস্থিত (0979700)660%]) 

বাক্যের ব্যবহার খুবই বেশী দেখা বায়। এখানে তাহার একটি উল্লেখবোগা* 

উদাহরণ দিতেছি । 
কোথাও “অসৈরণ সৈতে নারী সিকেয় বসে ঝুলে মরি সং--অসৈরণ সইতে নারী নহাশয়, 

ইয়ং বাঙ্গীলদের টেবিলে খাওয়!, পেনটুলন ও ( ভয়ানক গরমিতেও ) বনাতের বিলাতি কট 

চাপকান পর! ( বিলক্ষণ দেখতে পান ) অথচ নাকে চসমা ! রাত্রে খানায় পড়ে ছুচো ধরে 

খান। দিনের ব্যাল! রিফারমেসনের স্পিচ. করেন দেখে সিকেয় ঝুলচেন !২ 

বঙ্কিমচন্দ্র হু তো মপ্যা চার ন কৃ শা র উপর মোটেই প্রসন্ন ছিলেন ন! । 

অথচ আলালেরঘরের ছুলালে র ভাষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। 

আলালেরঘরের হুলা ল মৌথিক ভাষায় প্রথম সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ইহ! 

অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে । ইহা বাঙ্গাল! উপন্তাসের সুত্রপাতি করিয়াছে, 
তাহ ভূলিলেও চলিবে না । এ সকল সত্বেও আমর! বলিব যে আলালের 
ভাষায় বু দোষ আছে, এবং ভাষা হিসাবে ও রসরচন! হিসাবে হু তো ম, 

আ লা ল হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ । দুইটি কারণে বঙ্কিমচন্দ্র হু তো ম প্যাচার 

নকৃশা-কে পছন্দ করিতেন না, প্রথম কারণ ইহার অশ্লীলত| () দোষ, 

দ্বিতীয় কারণ গ্রস্থকারের মক্ষিকাবৃত্তি ও গুণগ্রাহিতার অভাব। 

হুতোমপ্যাচারন কৃশার মধ্যে যেচারিটি প্রস্তাব আছে তাহার মধ্যে 

“মাহেশের রথযাত্রা” ছাড়া আর কোন প্রস্তাবে রুচিবিরুদ্ধ কিছু আছে কিন! 

সন্দেহ। অপর প্রস্তাব গুলির মধ্যেও দুটি একটি আধুনিক কালে অব্যবহৃত 
ব1 অপ্রচলিত রি ছাড়া এমন কিছুই নাই রি রুচিবিরুদ্ ( মার ও 

১ পৃঃ ৫৫1 হা পৃঃ হত 



বাঙ্গাল! সাহিত্যে গঞ্ঠ ৬৯ 

বলিয়৷ প্রতীয়মান হইতে পারে । যাহাকে অশ্লীলতা বলে এমন কিছু 
হুতোমের মধ্যে খুঁজিয়৷ পাওয়। যায় না। বঙ্কিমবাবুর সময়ে ব্রাহ্মধর্মের 

প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধো রুচিবাগীশতার আধিকা আসিয়। গিয়াছিল, 

আর এই রুচিবাগীশত। বঙ্কিমচন্ত্রের চরিত্রের একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল। 

রবীন্দ্রনাথ তাহার জীব নস্থৃতিতে এই বিষয়ে বন্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে একটি 

কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই অত্যধিক রূচিবাগীশতার দরুনই 

বঙ্কিমচন্দ্র দীন্বন্ধুর সধবাঁর একা দণীর প্রশংসা করিতে পারেন নাই। 

বঙ্কিমচন্দ্র ছতোমকে রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া! প্রশংসা করিতে পারেন নাই, 

কিন্ত ইন্ত্রনাথ বন্দৌপাধ্যায়ের কন্ন তরু র যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন । 

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করিলে কন্ন তরু হুতোম অপেক্ষা মনেক 

'গরিমাণে রুচিবিরুদ্ধ | 



বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

ভুদেৰ-_মধুসুদন 
ভূদেব বাবুর এতিহাঁসিক উপন্যাস কোন সালে প্রকাশিত 

হইয়াছিল তাহা ঠিক জান| বাঁয় না। তবে ইহা যে গ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর 
ষষ্ঠ দশকে রচিত হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ নাই । এই 
পুস্তকখানি 78010051106 ০01 171880: নামক ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্থনে 

লির্থিত। বিষ্াসাগরী রীতিতে রচিত হইলেও ইহার ভাষা! অধিক মাত্রায় 

সংস্কৃতর্েষা। নিয়ে উদাহরণ দিতেছি । 

যথার্থ প্রণয়ের আবিগাবে শুদ্ধাত্স। মানবের চিত্ত যে কত প্রকার রমণীয় গুণ-ধারণ করে 

তাহা কে বলিতে পারে? তখন শরীরের জড়তা অপগত হয়, অস্তঃকরণের অসাধুত! দুরীভূত 

হয়, জিহ্বাগ্রে সরন্থতী নৃতা করেন, এবং সর্বতৌভাবে আত্মবিস্থৃতি হওয়াতে অস্তরিজ্িয়গণ 

পরোক্ষদুষ্টির প্রথম সোপান অবলম্বন করে। আহা! জগদীশ্বর যে গ্রীতি-পদার্থকে পরম 

সুথের প্রধান বন্ম” করিয়! দিয়াছেন অজিতেন্দিয় নানবগণ নিরহশে রিপুগণ কর্তৃক সেই বসত 

দ্বারাই কি রকম বিপাকে পতিত হইতেছে 1১ 

স্বপ্রলবূ তার তবর্ধের ইতিহাস সন ১২৮২ (স্থ্রীষ্টায় ১৮৭৫) 

সালের ৬ই কার্তিক হইতে সপ্তাহে সপ্তাহে এডুকেশন গেজেটে বাহির 
হইতে থাকে । এই বইটির ভাঁষা সংস্কৃতর্থেযা হইলেও বেশ স্বচ্ছন্দ ও 
সাবলীল | বিষয়বস্্র দ্রিক দিয়াও অতিনব। ইহার বতদূর আঁদর হওয়া 

উচিত ছিল তাহ! হয় নাই; ইহার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র তখন সাহিত্যগগনে 
দেদীপ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ কিরদংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে । 

তিনি যে সময়ে উঠিতেছিলেন তৎকালে উত্তরদিকন্থ পটমগ্প হইতে উজ্জ্বল শ্ঠামব্ণ মধ্য- 

চ্ছন্দ একজন কৃশাঙ্গ যুবাপুরুষ হগভীর চিন্তাবনতমুখে শনৈঃ শনৈঃ পাদচারে সিংহাসনাভিমুখে 

আসিয়৷ বিনা সাহায্যে তাহার সোপান অতিক্রম পূর্বক সর্ব্ষাচ্চভাগে উপস্থিত হইলে, ছুইজনেই 
একেবারে সিংহাসনের উপর পরম্পর মন্ুখীন ! ! 

১ | ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ১৪--১৫। | হ। ১৩৭২ সালের সংস্ধরণ, পৃঃ ৮। 
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&তিহাসিক উপন্াস রচনার বিশ বৎসর পরে পুশ্পাঞ্জলি 

নামক প্রবন্ধসমন্টি রচিত হয়। ইহার ভাষাও সংস্কৃতখেষা, তবে এ্রীতি- 
হাসিকউপন্যাঁসের মতনহে। পরবর্তী কালে ভূদেব যে সকণ প্রবন্ধ 

রচনা করেন তাহার ভাঁষ! বেশ সরল ও ভাবপ্রকাশের উপযোগী । আ চা র- 

প্র বন্ধ হইতে উদাহরণ স্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধত করিয়া দিতেছি । 
নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, বৈদিক শাস্ত্র সমূহের বিলোপ হইয়া 

গেলে কোন স্বতগ্থ ভিত্তির উপর শ্মৃতাদি শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে! কিন্তু সেরপ মনে করা 

একটি প্রকাণ্ড ভ্রম ॥ বেদমূল হইতেই স্মৃতির উদগম। শ্রুতি ছাড়া স্মৃতি নাই এবং থাকিতেও 

পারে না। সুত্তরাং স্মৃত্যু্ত ক্রিয়াগুলিও বেদোক্ড ক্রিয়া হইতে উদ্গত।১ 

সরল সাধুভাষায় রচনাতেও ভূদেব সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এ বিষয়ে তাহার 
ডায়েরীর ভাষা অনবদ্ধ। 

হেক্ট রবধ মধুহুদনের একমাত্র উল্লেখযোগ্য গগ্-রচন! ৷ ইহা ইংরেজী 
১৮৭১ সালে প্রকাশিত হইলেও ইহার রচনাকাল ১৮৬৭-৬৮ সাল ।২ 

হোমরের ই লিয়া ড কাব্যের মূল গ্রীকের অন্ুরণে ইহা রচিত হইয়াছিল 
হেক্টরবধ শুধু ষষ্ট পরিচ্ছেদ পধ্যস্ত রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল । 
ইচ্ছাসত্বেও কবি অবশিষ্ট অংশটুকু রচনা করিতে পাঁরিয়৷ উঠেন নাই। 

শারীরিক, মানসিক ও আথিক দুর্গতিতে মহাকবি তখন জর্জরিত । 

স্থতরাং ইহার মধ্যে তাহার লোকোত্তর প্রতিভার ভাশ্বর দীপ্তি পরিস্ফুট 
নাই, আর তাহ! আশাও কর! যাইতে পারে না। তৎসত্বেও বইখানি 
অপূর্ব্ব। প্রকাশকালে ইহা অবজ্ঞাত 'ও অনাদৃত হ্ইয়াছিল। বর্তমান 
সময়ের সাহিত্যিকের! অনেকে ইহার নাঁম পর্ধ্স্ত অবগত নহেন। বাঙ্গালী 

শিক্ষিত সমাজের রসজ্ঞ বলিয়া কিঞ্চিৎ খ্যাতি আছে, অস্ততঃ প্রকৃত 
সপ সিটি জী পাস সামনি নটি পির, পি্ি্িনহানিউউরিযাদে ৩টি অই 

১।  ভৃীর সারা, পৃ: »৮। এই পুনতক তীর ১৮৯৪ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 

হয়। প্রবন্বগুলি বহপূর্যবেই রচিত হইয়াছিল। 

২। উৎন্র্গ-পত্র জষ্টব্য। 
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সাহিত্যের সমাদর দেখিয়া তাহাই মনে হয়। কিন্তু মধুহদনের এই অপূর্ব 
গগ্গ্রন্থের সমাদর না করিয়া সাধারণ শিক্ষিত ও সাহিত্যিক সমাজ যথার্থ 

রসজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। ন1 পারার অবশ্ত কিছু কারণও 
'আছে। প্রথমতঃ, হেক্টরবধের ভাষার স্বাতন্ত্য সমসাময়িক রচনা 

হইতে এত পৃথক যে আপাত-দৃষ্টিতে উৎকট বলিয়া বোধ হওয়া অসম্ভব 
নয়। দ্বিতীয়তঃ, তখন উপন্যাস-সাহিত্যের সবে স্ষ্টি হইয়াছে, বঙ্কিম- 
চন্দ্রের আখ্যাস্তিকাগুলি সকলকে মসগুল করিয়া রাখিয়াছে। অতএব 

সে সময়ের রুচিতে গ্রীক উপাখ্যান ভাল লাগিবে কেন? তৃতীয়তঃ, 

বাঙ্গালা সাহিত্যে বীররস নাই (এক মে ঘনাদ-বধ ছাড়া), বাঙ্গালী 
বীররসের বিশেষ সমঝদারও নহেন। সুতরাং প্ররুত বীররসাত্মক গগ্ভকাব্য 

'আদি ও করুণরসে মুগ্ধ বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ ভাল লাগিবার 

কথা নহে। 

হেক্টরবধের ভাষা বাঙ্গাল! সাহিত্যে অপুর্ব ও ন্বতন্্। এক 
মধুহুদনই এই ভাষা লিখিতে সমর্থ ছিলেন, অন্ত কেহ সে যোগ্যতা ও সাহস 
দেখাইতে পারেন নাই । পারিলে বাঙ্গাল! ভাষা পরম শক্তি লাভ করিতে 
পারিত। মধুন্্দনের যে দৃরদৃষ্টি ছিল, তাহা তাহার পরবর্তী কোন 
সাহিত্যিকের ছিল না বা নাই। 

হেক্টরবধের ভাষায় নামধাতুর বাহুল্য আছে, তৎসম শবৰের প্রাচ্ধ্য 
আছে, সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী সমাসযুক্ত পদ আছে। তবে পণ্ডিতী বাঙ্গালার 

মত বন্ৃশব্ববিশিষ্ট লম্বা, কিনুতকিমাকার সমাস একেবারেই নাই । কাব্যের 
ধশচে বাকারচনাও যথেষ্ট আছে । এই সকল বাহা অল্পশক্তিশালী লেখকের 
হস্তে দৌষ হইয়া দাড়াইত, তাহা মধুন্দনের হাতে ওজঃগুণবিশিষ্ট হইয়া পরম 
উপভোগ্য হইয়া দীাড়াইল। হেক্টর বধের প্রধান গুণ--ইছার মধ্যে 

মূল ইলিয়াডে র স্থুর-বঙ্কার ছুল্লভ নহে, এবং গ্রীক মহাকাব্যের উদার 
অবকাশ ও বিরাটত্বের আভাস ইহার মধ্যে খানিকটা! পাওয়া যায় । কোন 
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প্রাদেশিক আধুনিক ভাষার শক্তিশালিত্বের প্রামাণ ইহা হইতে আর কি 
হইতে পারে? 

উৎসর্গ-পত্রে মধুন্দন লিখিয়াছেন, “বিদেশীয় একথানি কাব্য দত্তক পুত্র 
রূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে ; কারণ, 

তাহার মানসিক 'ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পরবংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদায় 

দূরীভূত করিতে হয় । এ ছুরূহ ব্রতে যে আমি কতদূর পধ্যস্ত কৃতকাধ্য 

হইয়াছি ও হইব, তাহা! বলিতে পারি না।” ইহার উত্তরে আমরা বলি, 

তিনি আশাতিরিক্তভাবে কতকাধ্য হইয়াছেন, এবং ইহার উপযুক্ত সমাদর 

ভবিষ্যুৎ কালে অবশ্যম্ভাবী । 

হে কট্টর ব ধে র তাঁষার খুটিনাটি লইয়া কিছু আলোচিন! করিব । প্রথমেই 
চোখে পড়ে নামধাতুর প্রাচুধ্য । ইহার মধ্যে কতকগুলি পুরাতন কাব্য- 
সাহিত্যে প্রচলিত ছিল, এবং কতকগুলি মধুহুদন নিজে গড়িয়া দিয়াছেন। 
বিশিষ্ট নামধাতু গুলির উদাহরণ দিতেছি । 

"এমন সময় পাই নাই যে, ইহাকে প্রকাশি* ; “পুনরায় রচিয়া দিতে 

পারিলাম না”3 কীতিজ্তম্ত নির্ম্িতেছ* (উতসর্ণপত্র )১ “সম্োধিয় 

কহিলেন? ; “মহাবাহছু আকিলিস্ উত্তরিলেন' (-উত্তর করিলেন )3 “মুক্তি 
প্রদানিবেন” £ “এইরূপ কোলাহলময় ধ্বনি অমরাবতীতে প্রতিধ্বনিলে' 

ন্থদলবলকে রণকাধ্য হইতে নিবারিলেন+ ; “মন্দিরে প্রবেশিয়া৷ দেখিলেন+ ; 

“তীহার হস্ত স্পশিয়া কছিলেন” ১; “এক তীক্ষতর শর তছৃদেশে নিক্ষেপিলেন ; 

“র্ণস্থলে রণিতে (ধুদ্ধ করিতে) লাগিলেন” ১ “হুহুস্কারিলে" * “নিবেদিলেন! ; 

“বন্দিতে? 7; “বাহিরিলেন ৮ ্উত্তরিলে (-উভীর্ণ হইলে ); “উদ্তবিতে 

লাগিল” ঃ শোভিতেছে” ; “ভাঁতিতে লাগিল £ “আক্রমিয়' ; *যুদ্ধিতে 

ছিলেন” ; 'প্রসবিলেন + ইত্যাদি । 

স্ত্রীপ্রত্যয়-ুক্ত বিশেষণ পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার আছে। নিম্নলিখিত 
উদাহরণ ছুইটি ছাড় তাহা কুত্রাপি ব্যাকরণবিরুদ্ধ নছে--“ত্রিপথা নদীত্রয়” 



৭8 বাঙ্গালা সাহিতো গগ্ 

“কধাময়ী নিশাকালে' । সমষ্টিবাচক শব্ধ যোগ করিয়া! বহুবচন পদ নিশপন্ন 

করা হইয়াছে ;-“রা” প্রত্যয়াস্ত বহুবচনের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অল্প 
উদাহরণ-__ 

“নারীকুল” $ “রাজাসমুহ' * “বীরবৃন্ধ ; “শ্রোতৃনিকর” ; “দেবীদল*, 

*শলাকা মালা”, “বাজীব্রজ”, ইত্যাদি । প্দল” শব্দটিই বেশী ব্যবন্ধত হইম্নাছে। 
বিশেষণ শব্দ ক্রিয়াবিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলে সাধারণতঃ তাহা প্রথম! 

বিভক্তিতে অথব! অন্ত বিশেষ্য শব্ধ বা অসমাপিকার সহিত ব্যবহৃত হয়। 

হেক্টরবধে মধুনুদন এইরূপ স্থলে প্রায়ই তৃতীয়! বিভক্তির ব্যবহার 
করিয়াছেন । ইহাতে ভাষাকে আট (০01)09089 ) করিয়াছে । যেমন, 

“অতিদ্রতে পলায়নপর হইতেছে” ; “থরথরে নড়িয়া উঠিল” ; ইত্যাদি 
“-এ” প্রত্যয় দ্বারা করণ কারকের পদও সিদ্ধ করা হুইয়াছে। যেমন: 
উপাদেয় ভোঁজনপানসামগ্রী দাসদলে আনয়ন করাইলেন” | 

মধুনুদন “নথ”, “কু” এই ছুই উপসর্গের ভক্ত ছিলেন। যেমন, “কুরসনা+, 
দেশে, ইত্যাদি । কাব্যোচিত ব। প্রাচীন অপর প্রয়োগের মধ্যে এইগুলি 

লক্ষণীয় । “-এ প্রত্যয়ান্ত কর্্মকারকের পদ, যেমন, “শলাঁকাবৃন্দে অবহেলা 

করিয়া” । মধ্যে মধ্যে অন্ুপ্রাসের প্রয়োগ ; যেমন, “কুষ্ণবর্ণ অর্ণবতটে 

ভাবার্ণবে একান্ত মগ্ন হইয়া” ; “কলহাগ্রি নির্ববাণার্থে এক স্বর্ণপাত্র অমৃতপূর্ণ 

করিয়/ ; “দেব দ্রিনকর করে স্বর্ণবীণা গ্রহণপূর্রবক নবগায়িক! দেবীর সুমধুর 
ধবনির মাধুরধ্য বৃদ্ধি করিয়া” ; ইত্যাদি । “ভঞ্জন”, “বিদ্ধন” প্রতি ব্যাকরণ- 
বিরদ্ধ শব্দের প্রয়োগও প্রাচীন ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্বস্তোতক । 

হেক্টর বধে র মধ্যে উপমার আতিশব্য আছে । এই উপমাগুলি প্রার 

সকলই গ্রীক হুইতে গৃহীত। মধুহুদন নিজেও খুব উপমা-প্রিয় ছিলেন। 
উৎসর্গ-পত্রের মধ্যেও তিনি উপমা ব্যবহারে ক্ষান্ত হয়েন নাই । যেমন, 
“দি আমি মেঘরূপে এ চক্দ্রিমার বিভারাশি স্থানে স্থানে ও সময়ে সময়ে 

ঘজ্ঞতা-তিমিরে গ্রাস করি, তবুও আমার মার্জনার্থে এই একমাত্র কারণ 
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রহিল যে, সুকোমল! মাতৃভাষার প্রতি আমার এতদূর অনুরাগ যে, তাহাকে 

এ অলঙ্কারখানি না দিয়া থাকিতে পারি না।” অথবা উপক্রমণিকায়-_ 

“যেমন গঙ্গা! বমুনা এবং সরম্থতী এই ত্রিপথ! নদীত্রয় পবিত্রতীর্ঘ ব্রিবেনীতে 

একত্রীভূত| হইয়া! একআোতে সাগর-সমাগমাভিলাষে গমন করেন, সেইরূপ 

উপরি-উল্লিখিত তিনটা পরিচ্ছেদসংক্রান্ত বৃত্তান্ত এ স্থল হইতে একত্রীভূত 

হইয়া ইউরোপ-খণ্ডের বান্সীকি কবিগুরু হোমরের ঈলিয়াস্ম্বরূপ সঙ্গীত- 
তরঙ্গময় সিম্ধুপানে চলিতে লাগিল ।” 

হেক্টর বধে র ভাষার উদাহরণ হিসাবে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হইতে কিছু 
ংশ উদ্ধত করিয়া দিতেছি । ইহ হইতে দেখ! ঘাইবে যে মধুস্দ্ন কিরূপ 

কৌশলে মুল গ্রীককে বাঙ্গাল। পরিচ্ছদে সাজাইয়াছেন। 
দেবাকৃতি হন্দর বীর স্কন্দর রিপুদেহ লক্ষা করিয়। হুহুস্কার শব্দে কুস্তনিক্ষেপে করিলেন । 

অন্তর উক্ধাগতিতে চতুদ্দিক আলোকময় করিয়া বাযুপথে চলিল; কিন্তু মানিলাসের ফলক- 

প্রতিঘাতে বার্থ হইয়! ভূতলে পড়িল। ফলকের দৃঢ়তা ও কঠিনতায় অন্ত্রের অগ্রভাগ কুষ্টিত 
হইয়া গেল। পরে স্বন্দপ্রিয় বীরকুলেন্্র মানিলুস্ স্বকুগ্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ ননে মনে এই 

ভাবিয়! দেবকুলপতির সন্নিধানে প্রার্থনা করিলেন যে, হে বিশ্পপতি ! আপনি আমাকে এই 

প্রসাদ দান করুন যে, আমি যেন এই অধন্মাচারী রিপুকে রণস্থলে সংহার করিতে পারি: 

তাহা হইলে হে ধর্ম্মমূল। ভবিস্ততে আর কখন কোন অধন্মাচারী অতিথি কোন ধশ্মপ্রিয আতিথেয় 

জনের অনুপকার করিতে সাহস করিবে না । এইরূপ প্রার্থনা করিয়া! বীরকেশরী দীর্ধচ্ছায় 

স্বকুস্ত নিক্ষেপ করিলেন । অস্ত্র মহাবেগে প্রিয়াম্পুত্রের দীপ্তিশালী ফলকোপরি পড়িয়৷ স্ববলে 

সে ফলক ও তৎপরে বীরবরের উরস্ত্াণ ভেদ করিলে তিনি আত্মরক্ষার্থে সহসা একপার্থে অপশ্থত 

হইয়া দাড়াইলেন। পরে মহেধাস মানিলুাদ্ সরোষে রিপুশিরে প্রচণ্ড থগ্াযাত করিলেন। 

সুন্দর বীর স্বন্দর ভীমপ্রহারে ভূমিতলে পতিত হইলেন । কিন্তু রণমুকুটের কঠিনতায় খণ্ড 

শতথণ্ড হইয়া! ভগ্ন হইয়া গেল। বীরশ্রেষ্ঠ পতিত রিপুর কিরীটচুড়! ধরিয়া মহাবলে এমত 

আকর্ষণ করিলেন যে, চিবুকনিয়ে সুনির্ষিত কিরীটবন্ধন-চন্্ব গলদেশ নিষ্পীড়ণ করিতে লাগিল । 



সপ্তস পরিচ্ছেদ 

বহ্কিমচন্দ্র 

রচনা-রীতির ক্রমবিকাশের দিক হইতে বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের 
উপন্াসগুলির এইভাবে শ্রেণী-বিভাগ কর! চলে। 

১। সংস্কৃতখেষা £ দুর্গেশনন্দিনী,কপালকু গুলা,মুণালিনী। 

( গ্রীষ্টীয় ১৮৬৫--১৮৭ সাল )। 

২। প্রাকিতর্থেষা১ £ বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, যুগলানুরীয়ৎ। 

€ ১৮৭২--১৮৭৪ )। 

৩। নিজস্ব-রীতি £ ই ন্দিরাত্, রজনী,রাধারাণী,কৃঞ্চকান্তের 
উইল, রাজসিংহ, আনন্দমমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম। 
€১৮৭৪-৭৫-১৮৮৮)। কমলাকান্তের দণ্ডুর ও মুচিরাম 

গুড়ে রজীবন-চরি তও এই পর্যায়ে পড়িবে। 

এই শ্রেণীবিভাগের নামকরণের বিষয় কিছু বল! আবশ্তক মনে করি। 

*সংস্কতঘেষা+ অর্থে যে রীতিতে তৎসম শবের প্রাচুধ্য ও সমাসযুক্ত পদের 
বাহুল্য এবং সংস্কৃতের ধরণে পদ-প্রয়োগ পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয় তাহাকেই 
'আমি নির্দেশ করিয়াছি । যে রীতি বা রচনা-পদ্ধতিতে তৎসম শব্দ ও 

সমাসযুক্ত পদের পূর্বাগেকগ অনেক কম প্রয়োগ হইয়াছে, 'প্রাকতঘে যা 
হত এ পো সিসি পি 

১। এখানে প্রাকৃত শা প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করি নাই। বাঙ্গালাভাষায় প্রকৃতি 

অর্থে ই গ্রহণ করিয়াছি। 

২। যুগলাঙ্গু রীয় উপন্যাস নহে, বড় গল্প। 

৩। অষ্টম সংস্করণ । বহ্ধিমচন্ত্র পঞ্চন সংস্করণে ই ন্দি র৷ -কে যথেষ্ট পরিমাণে নংশৌধিত 

ও প্রচুর পরিমাণে পরিবন্ধিত করিয়াছিলেন । পরিবন্ধিত ই নি রা ঠিক উপগ্তাসও নহে বড় 
স্থা্গও নহে, উহার মাধামাঝি ! | 

৪| রাধারাণী ওবড়গল্প। 



বাঙ্গাল! সাহিতো গগ্ভ ৭৭ 

অর্থে তাহাকেই নির্দেশ করিয়াছি । আর যে পদ্ধতিতে তৎসম ও তগ্ব শব্দ 

সমান সমান ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সমান মর্ধ্যাদ। প্রাপ্ত হইম্লাছে, 

যাহাতে সমাসযুক্ত পদের প্রয়োগ অত্যন্পন এবং যাহার বাক্যরচনা-রীতি 
সম্পূর্ণভাবে কথ্যভাষার আদর্শীনুযায়ী, এক কথায় যাহা বঙস্কিমচন্ত্রের নিজস্ব 

রীতি, তাহাকেই “নিজস্ব-রীতি” বলিয়াছি। ইহা হইতে অনেকে অনুমান 
করিতে পারেন বে, যে সকল উপস্াস পূর্বব ছুই শ্রেণীতে পড়ে তাহা বুঝি 
বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্ট্য-পরিবর্জিত। ইহা অনুমান করিলে অত্যন্ত ভুল 
করা হইবে । বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব ভঙ্গি তাহার প্রথম উপন্তাসেই আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছিল ; তবে এই ভঙ্গি প্রথম ছয়খাঁনি উপন্তাসে (যাহা আমি 

প্রথম দুই শ্রেণীতে ফেলিরাছি ) ক্রমপরিবদ্ধমান তাবে দেখা যায়, এবং 

তৃতীয় শ্রেণীতে উল্লিখিত গল্প ও উপন্যাসে সেই রীতি সম্পূর্ণ ভাবে গৃহীত 

হইয়াছে দেখা যায় । এই শ্রেণীবিভাগ ঠিক রচনা-কালানুযারী পড়ে। 
রচনা-কাঁল হিসাবে ইন্দিরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যায়, কিন্তু বন্ধিমচন্ত্র অনেক 

কাল পরে ইহাকে বথেষ্ট পরিমাণে সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত করিয়াছিলেন । 

আমি এই পরিবদ্ধিত ও সংশোধিত ই ন্দি রা-র কথা বলিতেছি। 

প্রথম শ্রেণীস্থ উপন্তাসগুলির তাঁষ! লইয়া প্রথমে আলোচনা করিব। 
এক একটি উপন্যাস লইফ়া বিচার করিলে বস্কিমের রচনারীতির ক্রমবিকাশ 
স্পষ্ট করিয়! বুঝ! যাইবে বলিয়া তাহাই করা যাইতেছে । 

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ছুর্গে শনন্দি নী ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত 

হয়। ইহার ভাষা মোটামুটি হিসাবে বিগ্তাসাগর মহাশয়ের ভাষার আশ্ররী 
বল। যাইতে পারে। এমন কিছুর্গেশনন্দিনীরভাষাভ্রান্তিবিলাসের 

ভাষা হইতে ও অধিকতর সংস্কৃতঘে'ধ। । যেমন-_ 

র্গের যে ভাগে হুর্গমূল বিধৌত করিয়া! আমোদর নদী কলকল রবে প্রবহণ করে, সেই 
অংশে এক কক্ষ“বাতার়নে বসিয়া তিলোত্তম। নদীজলাবর্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন । -সাঁয়াহ- 

কাল উপস্থিত পশ্5িমগগনে অস্থাচলগত দিননণির প্লান কিরণে যে সকল মেঘ কাঞ্চন কান্তি 
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ধারণ করিয়াছিল, তৎসহিত নীলাম্বরপ্রতিবিদ্ব শ্রেতন্ঘতী জলমধ্যে কম্পিত হইতেছিল, নরদী- 

পারস্থিত উচ্চ অট্টালিকা এবং দীর্ঘ তরুবর সকল বিমলাকাশপটে চিত্রবৎ দেখাইতেছিল, 
তুর্গমধ্যে মুর সারসাদি কলনাদী পক্ষিগণ প্রফুল্পচিন্তে রব করিতেছিল ; কোথার রজনীর উদয়ে 
নীড়ান্বেষণে বাস্ত বিহঙ্গম নীলাম্বরতলে বিনা শব্দে উড়িতেছিল : আস্রকানন দোলাইয়া 
আমে।দর-ম্পশশীতল নৈদাঘ বারু তিলোত্তমার অলককুস্তল অথবা অংসারূঢ চারুবাস কম্পিত: 
করিতেছিল। 

“হেতু”শব্দের অর্থে “প্রযুক্ত” $ অসমাপিকার অর্থে “পূর্বক”, সঙ্গ, সঙ্গী 

নর্থে সমভিব্যাহার”, “সমভিব্যাহারাঁ” ; পঞ্চমীর অর্থে “প্রমুখাৎ, প্রভৃতি 

শবের প্রয়োগ ইহাতে প্রচুর রহিয়াছে । “কহ” ধাতুর প্রয়োগ স্থ প্রচুর, “বল্, 
ধাতুর প্রয়োগ নামমাত্র । “সম্ভব”, “জিজ্ঞাস শব্দ নাম্ধাতুরূপে ব্যবস্থত 

হইয়াছে । “তিষ্ট” ধাতুর 'ও ছবি আকা অর্থে “লিখ + ধাতুর বাবহারও 

ভাষায় প্রাচীনত্ব-গ্োতক । 

স্কৃত অনুযায়ী তৎসম শব্দ বা সন্ধি প্রয়োগের উদাহরণ ঃ “মট্টালিক! 
আমুলশিরঃ কৃষ্ণপ্রন্ভর নিশ্মিত' £ “নদী কল কল ববে প্রবহণ করে”; 
“কালিদাসকে রত্বপ্রদ! হইয়াছিলে” ? “দুটি ত্র পরস্পর সংযোগশয়ী হইয়াঁও 
মিলিত হয় নাই” ; “মধূদয়ে নববল্লরী বখন মন্দ বাযুহিল্লোলে বিধৃত হইতে 

থাকে? ; “যখন যাহা প্রয়োজন তাহ৷ ইচ্ছাব্যক্তির পূর্বেই পাইতেছেন" ; 
“ভানুদয় হইবে” ; “আয়েষা' আশু রাজপুত্রের কথায় উত্তর না করিয়া” ; 

“তিলোভম। তত্তাবতের গৌরব করিতে লাগিলেন? ; ইত্যাদি । 
সত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ পদে স্ী-প্রত্যয় বইটিতে আগাগোড়া ব্যবহৃত 

হইয়াছে । ইহা! বঙ্কিমচন্দ্রের সকল রচনার মধ্যেই পাওয়া যায়, সুতরাং 
ইহাকে তাহার প্রথম যুগের রচনার বিশেষত্ব বলিয়। গণ্য করা চলে না। 

কিছু উদাহরণ দিতেছি । “বাগ বিদগ্ধ বয়োধিকা” £ "গৃহিণী বাদুশী মান্া” ; 

“ধুলিধূসরা দেহলতিকা, $ ইত্যাদি । 
সমাসের অসদৃশ আড়ম্বরের উদাহরণ £ “রাজকুমার পুনর্ববার অনিবার্ধ্য- 

তৃষ্ঠাকাতরলোচনে যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত কবিয্বা” ; “তবে তালগাছ কখনও 
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তাদুশ গুরুনামিকাভারন্তন্ত হয় না; “শিল্পকাধ্যোৎপন্নদ্রব্জাতবিক্রেতা” ; 

“অগণিত রজতদ্বিরদরদস্ফাঁটিক সামাদানের তীবোজ্জল জাল! ; ইত্যাদি । 

বাক্য-প্রয়োগরীতির বিসদৃশতা ছর্গে শনন্দিনীর ভাষাকে কণ্টকিত 

করিয়াছে । এই দোষ উত্তরোত্তর কমিয়৷ গিয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 

উপন্তাসের ভাষা হইতে এই দোষ কখনই সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। 

প্রবন্ধাদির ভাষায় এই দোষ একেবারেই নাই, ইহা বলা চলে। 

ছু গেঁশনন্দি নী-তে বাক্যপ্রয়োগরীতির দোষ ষাভা লক্ষা করিয়াছি তাহা 

এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 

“বোধ করি পাঠান সর্ধবাংশে আপনার সহিত অভ্দ্রতা না করিয়া 

থাকিবে? ; “এ জীবন ত্যাগ করিতে ব্যতীত আর ধারণ করিতে ইচ্ছ! করে 

না” ১ “ওসমান বিস্মিত হইলেন, বিস্মিতের অধিক ক্রুদ্ধ হইলেন? ; “দিনে দিনে 

গ্রাম গ্রাম পরগণা পরগণ। দিল্লীশ্বরের হস্তঙ্খলিত হইতেছে; “সুতরাং 
পৌরজন প্রায় কতলুর্খার যাদৃশ, ওসমানের তাদৃশ বাধ্য ছিল » “আরোগ্য 
জন্মিতে লাগিল” ; “দেখিয়াছিলাঁম না» ইত্যাদি প্রয়োগ বহ্ছিমচন্দ্রের সময়ে 

হয়ত চলিত, এখন এইরূপ প্রয়োগ শুদ্ধ বলিয়! বিবেচিত হয় না । 

'অনেক স্থলেই সংস্কৃত-রীতি অনুযায়ী বাঁক্প্রয়োগ দেখা যাঁয়। যেমন, 
“আমার হস্তসমপিতা এই বালিকা মন্মঘশরজালে বিদ্ধ হয়”; “অপরাহে 

সমভিব্যাহারিগণের অগ্রসর ভইয়! আসিয়াছেন” ; “বিমলা অপেক্ষা কোন্ 

নবীনা তোমার মনমোহিনী”? “আমি তাহার নিকট আর একবার 

সাক্ষাতের প্রাধিতা” ; “এমত শ্রুত ছিলেন? ; ণতিনি আমাকে সযত্বে নান! 

বি্ভা শিখাইবার পদবীতে আরুঢ় করিয়! ছিলিন্ ॥, 

দুর্গে শনন্দি নী-তে ইংরেজী বাক্যপ্রয়োগরীতিরও অসঙ্তাব নাই বটে ; 
কিন্ত ইংরেজীর ছণচে ঢালা! প্রথম বাঙ্গাল! উপন্যাস হিসাবে ইহার মধ্যে যে 

পরিমাণ ইংরেজী বাক্যপ্রয়োগরীতির প্রাচুধ্য আশা করা যাইত তাহার 
শতাংশের একাংশও নাই । উদাহরণ £ “তবে ক্ষমা করি যদি পরিচয় দাও ; 
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“আমি নিশ্চিত পাঠক মহাশরকে বলিতেছি” ; “সংবদ্ধিত ব্যাকুলতার সহিত 

সকলকে জিজ্ঞাসা! করিতে লাগিলেন” ; আমি আপনার কাধ্য করিতে পরম 

কথী হইব” ; “বন্দিনীর জন্ত নিশীথে কারাগারে অনিয়ম-প্রবেশও উত্তম ।” 

ইত্যাদি। 
বাক্যমধ্যে পদের অস্থানে প্রয়োগ ছুর্গে শন ন্দি নী-তে অপ্রচুর নহে । 

যথা_-“আয়েষা সেইরূপ জগৎসিংহ হইতে আরোগ্যকালে সবিয়া! যাইতে 

লাগিলেন? ; “আয়েষা আশু রাজপুত্রের কথায় উত্তর না করিয়া অশ্রক্ল' 

অঞ্চলে মুছিলেন ; ইত্যাদি । 

ছুর্গেশনন্দিনী-র ভাষায় আর একটি মহৎ দোষ আছে । এই দোষ 

বঙ্কিমচন্দ্র শেষ অবধি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই । তবে শেষের দিকের 

রচনায় এই দোষের মাত্রা! ক্রমশঃ হাঁস পাইয়াছে । ইহা আর কিছুই নহে, 
কথোপকথনের ভাষায় মৌখিক ও টলথিক১ ক্রিয্াপদের একই বাঁক্যের মধ্যে 
ব৷ একই ব্যক্তির উক্তির মধ্যে একত্র প্রয়োগ । এই শৈথিলোর জন্য অবশ্ঠ 
বহ্কিমচন্ত্র বিশেষভাবে দায়ী নহেন। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি বে 

বিষ্তাসাগর মহাশয়ের রচনার মধ্যেও এই দোষের উদাহরণ কিছু কিছু পাওয়া 
যায়। ইহার কারণও আমি যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি । তবে বঙ্িমচন্ছ্রের 
প্রথম যুগের রচনায় ইহার মাত্রাধিক্য হইয়াছে । এ বিষয়ে তিনি আরও 

সাবধান হইতে পারিতেন। 
এই প্রয়োগের কিছু উদাহরণ দ্বিতেছি। “আমি কি কোথাও যেতে 

বারণ করিতেছি? “অন্ধের দিন রাত্রি নাই, ওত কিছুই বুঝিতে পারিবে 
না; সুতরাং ওকে অবিশ্বাস নাই। তবে বামুন যেতে চাবে না”; “সাধ 
করিয়৷ কি তোমায় রসরাজ বলেছি? অধিক উদাহরণ নিশ্রয়োজন। 

১। শ্রদ্ধাম্পদ রাহ প্রদুক্ত যোগেশচজর রার বিজ্ানিধি £ হাশর এই উপযোগী- 

এবটির শর্ট! । 

পাস উপ সি 
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হর্গেশনন্দিনী-র ও প্রথম যুগের অপরাপর উপন্ঠাসের মধ্যে বুচনা- 
পদ্ধতির ঢুইটি স্তর একত্র বিদ্মান দেখা যায়। একটি সংস্কৃতানুযায়ী ব1 

“বিগ্ভাসাগরী” পদ্ধতি, অপরটি বঙ্কিমচন্দ্রের নিজম্ব বা “বঙ্কিমী” পদ্ধতি । 

এই পদ্ধতির সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব না, এই পরিচ্ছেদের শেষের দিকে 

এই সম্বন্ধে বিস্ৃতভাবে আলোচনা! করিব। ছুর্গেশনন্দিনী-র বেশ'র 

ভাগই বিদ্াসাগরী পন্ধতিতে বচিত। বিগ্ভাসাগরের রচনার প্রতি 
বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব যাহাই থাকুক, তাহার নিজের রীতি এই বিস্তাসাগত্রী 

রীতি হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । তীহার প্রথম যুগের 
উপন্যাস কয়খানি স্থুপতঃ বিগ্তাসাঁগরী পদ্ধতিতেই রচিত। ছুরগগেশনন্দিনী 
হইতে এই পদ্ধতিতে রচিত কিছু অংশ পূর্বে উদ্ধার করিয়া দিয়াছি, এখন 

আরও কিছু দিতেছি । 

হামোজ্জবল শাথাপললবনকল স্রিদ্ধ চন্দ্রকরে প্লাবিত, কখন কখন মৃমন্দ পবনান্দোলনে পিঙ্গল- 

বর্ণ দেখ ইতেছিল, কাননতলে ঘোরান্ধকার, কোখাও কোথ।ও শাখাপত্রাদির বিচ্ছেদে চন্দ্রালে!ক 

পতিত হইতেছে, আমোদরের স্থিরানুমধ্যে নীলাম্বর চন্দ্র ও তারা সহিত প্রতিবিস্বিত, দুরে 

অপরপারস্থিত অট্টালিকাসকলের গগনম্পর্শী মুক্তি, কোথাও ব। তত্প্রাসাদস্থিত প্রহরীর অবয়ব। 

এতঘ্বাতীত আর কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না । বিমলা বিষগ্রননে প্রত্যাবর্তন করিতে 

উদ্ধত হইলেন, এমত সময়ে ভীহার অকল্মাৎ্ৎ বোধ হইল, যেন কেহ পশ্চ'২ হইতে 
তাহার পৃষ্ঠদেশে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিল । বিমলা চমকিত হইন্া মুখ ফিরাইয়! দেখিলেন, 

একজন সশন্ত্র অজ্ঞাত পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে । বিমলা চিত্রাপিতপুত্তলিকাবৎ নিম্পন্দ 
হইলেন। . | 

ছুর্গেশ নন্দিনী প্রকাশিত হইবার ছুই বৎসর পরে শ্রী্রীয় ১৮৬৭ 

সালে ক পা লকুগ্ডল! প্রকাশিত হয়? এই ছুই বৎসরে বস্কিমচন্দ্রের 

রচনা-রীতি বিশেষ কিছু পরিবর্তন লাভ করে নাই। কপালকুগুলা-র 

ভাঁষ! ঠিক দুর্গে শ নন্দি নী-র ভাষার স্তায্ব। তবে ইহাতে ভাষার গতি 
দ্রুততর হইয়াছে, এবং ভাষা মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতরীতিকণ্টকিত হইলেও 

বাক্যপ্রয়োগের বিসদৃশত একেবারে নাই বলিলেই হয়। আর বিষয়োপযোগী 
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হওয়াতে রচনা-রীতির দুর্ুহত্ব এই আখ্যানকাব্যটর সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধিসাধনই 

করিয়াছে । 

স্্রীলিঙ্গ পদের বিশেষণে শ্ত্রী-প্রত্যর প্রযুক্ত হইয়াছে । স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য 
পদের সমন্বোধনে সংস্কৃত রূপ ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন “কপালকুগুকে ! 

হুর্গেশন ন্দিনী-তেও এই প্রয়োগ পাওয়া যায়। “কহ ধাতুর প্রয়োগ ও 

পূর্বের মত বঙ্গবৎ রহিয়াছে । “ভি” ধাতু ও বর্ণ” “ভ্রম”, “জিজ্ঞাস” 

“সম্ভব”, প্রভৃতি নাষধাতুর প্রয়োগও বেশ সজাগ রহিয়াছে । 

মৌখিক ও লৈখিক ভাষার ক্রিয়াপদের একত্র প্রয়োগ যথেষ্টই রহিয়াছে, 
তবে দ্র্গেশনন্দি নী-র অপেক্ষা কিঞিৎ কম। এই পুম্তকেই নস্কিম- 
চন্্র সর্বপ্রথম “এলেম”, “পড়লেম”, প্রভৃতি “-লেম” প্রত্যয়াস্ত ক্রিয়াপদ 

মোৌথিক ভাষায় ব্যবসার করিয়াছেন। এইরূপ পদগুলি বোধ হয় নাটকায় 
ভাষার প্রভাবে আসিঙ্পা গিক়্াছিল। 

বাক্যপ্রয়োগরীতির বৈসাদৃশ্ত কপালকুগুলা-র লক্ষিত হয় ন৷ 

বলিলেই হয়। একটিমাত্র উদাহরণ আমার চোখে পড়িয়াছে,_-“কাপাপিক 
কুটার মধ্যে ধরাতলে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে আছে 

ংস্কৃতবৎ বাক্যপ্রয়োগরীতিও ইহাতে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয় । বেমন, 

“একমাত্র উপায় হইতে পারে--সে আপনার ওদাধ্যগুণের অপেক্ষা করে? ; 
পারিপ্লবোন্থুখ অনুরাগসিন্ধতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই” 3 “মদনরসে 

টলটলায়মান” * “তথায় পর্ভগীজের। বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধন- 

লক্মীকে আকধিত! করিতেছিলেন' ; ওপনগরিক ভাগে” ; “ঈশ্বরপ্রসাদাৎ ; 
ইত্যাদি । 

সমাসযুক্তপদ অনেক সময় রচনার মধ্যে খাপ খায় নাই। উদাহরণ, 
“উৎকটাননে স্বদয় পরিপ্ুত হইল” ; “তৎর্সংবর্তী হওয়৷ ব্যতীত তাহার 
অন্ত উপাক্স নাই+ঃ “মেহের উন্লিসাকে আমি কিশোরবয়োবধি ভাল 
জানি”; “সহসা লুৎফ-উন্িসা বাতোম্ম,লিত পাদপের স্থায় তাহার পদতলে 
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পড়িলেন”; “কেবল কদাচিন্মাত্র তগ্রবিশ্রাম কোন পক্ষীর পক্ষম্পন্দন শব্দ* 

ইত্যাদি । 

গ্রশ্থমধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে নিম্নলিখিত অংশ বিগ্যাসাগর 

মহাশয়ের রচনা বলিয়া অক্রেশে গৃহীত হইতে পারে। 
ইার বৃত্তাস্ত আমি সবিশেষ অবগত আছি। ইনি বাঁলাকালে হুরস্ত খৃষ্ীয়ান তস্কর 

কুক অপহৃত হইয়। যানভ্তল প্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন। 

সে' সকল বৃত্তান্ত পশ্াৎ ইহীর নিকট আপনি সবিশেষ অবগত হইতে পাঁরিবেন। কাপালিক 

ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন ঝোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ 

আল্মপ্রয়োজন সিদ্ধি করিতেন। ইনি এ পর্বান্ত অনুঢা, ইহার চরিত্র পরমপবিত্র । ইহাকে 

বিবাহ করিয়া গৃছে লইয়া যান। কেহ কোন কথ! বলিতে পারিবে না! আমি বথাশাল্স 

বিবাহ দিব । 

বন্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস মূ ণা লি নী খ্বীষ্টীয় ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত 
হয়। কপালকু গুলা প্রকাশের ছুই বখসর পরে রচিত(?) ও প্রকাশিত 

হইলেও ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতি কিছুমাত্র উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই। 

নবং ইহা ক পা লকু গুলা-র তুলনায় যথেষ্ট অমাঞ্জিত বচন! বলিয়৷ বোধ 
হয়। মনে হয় যেন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীর শক্তি কিছু হ্রাস পাইয়াছিল। 

ইহার কারণ আর কিছুই নয়, বহ্কিমচন্ত্র যু পা লি নী-তে পূর্ব্ব ছুই উপস্তাসের 
অপেক্ষা! অধিক পরিমাণে তগ্তব পদ ও কথ্য বাক্যরীতি ব্যবহার করিয়া- 

" ছিলেন। অর্থাৎ এই উপস্লাসটিতে তাহার রচনারীতি নিজস্ব পদ্ধতির দিকে 

বেণী পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে দেখা যায়। 

প্রথম সংস্করণের মূ ণা লি নী-র ভাষা যে স্মারও কত অধিক অমাজ্জিত 

ছিল তাহা নিম্নের আলোচনা হুইতে বুঝা যাইবে। প্রথম সংস্করণ হইতে 
(পরবর্তী সংস্করণে পরিবজ্জিত ) প্রথম ছুই পরিচ্ছেদ "অবলম্বনে এই 
"আলোচনা করিতেছি । 

অবথা সন্ধি ও সমস অনেক স্থলে ভাষার সৌন্দধ্হানি করিয়াছে । 

যেমন, “উৎসবের জন্য দিনাবধারিত করিলেন' ? চক্ষু অধিক জ্বোঁতিঃম্ফুরৎ 
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হইতে লাগিল' ; “সে রাত্রি ত তখনও সজ্যোৎম” ; “আরোহীর! কি ব 
তচ্চালনকৌশলী” ; ইত্যাদি | 

নিম্নলিখিত বাক্যটিতে “কানে কানে” এই তগ্ভব বাক্যাংশের তৎসম রূপ 
কর্ণে ব্যবহার করাতে অর্থদোষ ঘটিয়াছে__-“তাহার কর্ণে কর্ণে উপদেশ, 

লেন । 

বস্কৃতভাষার অনুবারী বাক্যপ্রয়োগরীতিরও অসভ্ভাব নাই। যেমন, 
তাহার বাহুযুগল বিশেষ কুরূপশালিত্বের কারণ হইয়াছিল ।+ 

এই সকল দোষ পরিমার্জিত সংস্করণের মু ণাঁলিনী-তে পাঁওয়! যায় 

না। সে হিসাবে মুণাঁলিনী-কে অনেকট! দ্বিতীয় যুগের রচনা বলিম্া 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

“সম্ভব, “সাধ”, ণতিষ্”, প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগ খুবই আছে। “কহ্”, 
ও “বল্, ধাতু তুল্যরূপে প্রধুক্ত হইয়াছে । আর কথোপকথনে লৈখিক ও 
মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদের একত্র প্রয়োগ ষথেষ্টভাবে বর্তমান রহিয়াছে । 

স্কৃতঘেঁষা রীতিতে লিখিত কিছু অংশ উদ্ধত করিয়া দিতেছি । 
হেমচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখন রাজপুত্র পিতৃদত্ত যোদ্ধবেশে আপাদমস্তক 

আত্মশরীর মণ্ডিত করিলেন । অকালজলোদয়বিমষিত গগনমণ্ডলবৎ তাহার হুন্দর মুখকাস্তি 

অন্ধকারময় হইল। তিনি একাকী সেই গম্ভীর নিশাতে শশ্রময় হ্ইয়া যাত্রা করিলেন । 

বাতায়নপথে মনুস্তমুণ্ড দেখিয়৷ তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গে তুরক আসিয়াছে 

বিষবৃক্ষ বাঙ্গালা ১২৭৯ (স্্রীষ্টীয় ১৮৭২-৭৩) সালে বঙ্গ দর্শন 

পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই সঙ্গে ইন্দিরা-ও 

প্রকাশিত হইয়াছিল। বিষবুক্ষে র বিষয়-বস্ত অভিনব ও আধুনিক, এবং 

ইহার ভাষা পূর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তন্তবমূলক বা প্রার্কৃতর্েষা হইলেও 

বন্ছিমচন্ত্র এখনও সংস্কতরীতিকে একেবারে বিসর্জন দিতে পারেন নাই। 

তীহার নিজম্ব রীতি এখনও সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়! উঠে নাই। সংস্কৃতান্ুগ 
বাক্যপ্রয়োগরীতি এখনও বেশ বর্তমান। যেমন,--"আকাশে মেঘাড়ম্বর 

কারণ রাত্রি প্রদৌষকালেই ঘনান্ধতমোময়ী হইল* ; গম্ভীর মুখমণ্ডলে ঈষৎ, 
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'অনাহলাদজনিতবত ভ্রকুটি বিকাশ হইল” ইত্যাদি। তৎসম শব্দের ও সমাসযুক্ত 
পদের ব্যবহার প্রায়ই রচনার সৌন্দধ্যকে ব্যাহত করিয়াছে ৷ যেমন,--ণতোর 

এই বাঁলিকাবয়* ; “মধ্যে মধ্যে প্রত্যাশাপন্নবৎ আকাশপানে চাহিয়া 
দেখিতেছে' ) ইত্যাদি । 

সত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ পদে স্ত্রী-প্রত্যয়ের একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছে । 
যেমন, চাঁপা বিস্মিত ও শঙ্কিতা হইয়া ঈ্লাড়াইল ; “বিচিত্রা মালা”; 

“অক্ফুটবাঁচা বালিকা” ; “এক আশা মনে বড় প্রবলা হইল”; পপ্রবৃত্তি 
শিক্ষাজন্তাঠ $ “সর্ধবব্যাপিনী বিদ্যা” $ “বিলয়ভূয়িষ্ঠ জঙদান্তর্রবন্তিনী বিছ্যাতের 
হ্যায় ; ইত্যাদি । এই স্ত্রীপ্রত্যয়প্রিয়তা ছুই এক স্থলে বাকরণকে 
উল্লজ্বন করিয়াছে । যেমন, 'মুঢ়া পৌরস্ত্রীগণ । (তবে প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ 
লেখকের মধ্যে এইবপ স্ত্রীত্ববোধক পুংলিঙ্গ রূপের শবকে স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়াই 
গ্রহণ করা হইয়াছে । স্তরাং ইহাকে বাঙ্গালা ব্যাকরণছুষ্ট পদ বলা 
চলে না ।) 

“করত” প্রভৃতি পদের ও “পূর্বক” শব্দের দ্বারা “ইয়া” প্রত্যর়াস্ত 
অসমাপিকার অর্থ প্রকাশ করা হইতেছে । “তিঠিতে,, “সিয়াইতে» 
প্রভৃতি ক্রিয়াপদ অল্পই ব্যবহৃত হইয়াছে । বাক্যপ্রয়োগরীতির বেসাদৃশ্ত মধ্যে 
মধ্যে রহিয়াছে । যেমন, “তুমি ষদি গেলে না, তবে আমি কন্পদিন থাঁকিতে 

পারিব?” “এক দোষে যদি তাহার সহত্র গুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে 

আমি তীহার দাসী হইবার যোগ্য নহি; “আমা হ'তে পবিত্র নয়”? 
ইত্যার্দি। শ্ুতিকটু ইংরেজী ধরণের বাক্য প্রয্বোগ খুবই কম আছে। একটি 
উদ্দাহরণ দিতেছি,--“চিরান্ুশোচনার পথে দগ্ডায়মান হইল” । 

লৈথিক ও 'মৌথিক ক্রিয়াপদের একত্র প্রয়োগ ত আছেই, উপরস্ত 
'থেতেছে*, “করতেছে”, “হলেম+, প্রভৃতি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করা হইয়াছে । 
বিষবৃক্ষে কতকগুলি ফারসী ও ইংরেজী শব্দের প্রয়োগও করা হইয়াছে। 
'ব্ষয়-বস্ত্ব আধুনিক কালের ( অর্থাৎ রচনা সময়ের হিসাবে আধুনিক কালের, 
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আন্দাজ ১৮৬৫ সালের দিকের ) বলিয়া ইহাতে তৎকালে শিক্ষিত-সম্প্রদায্বের 

মধ্যে প্রচলিত ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ অধুক্ত হয় নাই। বথা,_ 

“লিবরালিটি' ; “লোহার রেইল+; “ফ্রুটেড থাম?) “রিফরম” ১ “ক্যানবাদ 

ব্যাগ”; ইত্যাদি । এইরূপ কতকগুলি শব্ধ বাঙ্গালা শব্দের মত ব্যবহৃত 

হইয়াছে । যেমন, “সোপ-হন্ডে ; “প্রাচীন গীত কোট করিয়া” ; ৭টকিট 

মারিয়া+ ; “কমিটী করিয়া” ; “কমিটাতে বসির। গেল” ; ইত্যাদি । বস্কিন- 

চন্দ্রের অন্ত কোন উপস্াসে এতাদৃশ ইংরেজী শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না । 

বিববৃক্ষে সংস্কতরেষা রচনার অসভ্ভাব নাই, কিন্তু তাহা স্পষ্টতঃই 
বঙ্কিমচন্দ্রের নিজন্ব পদ্ধতির প্রভাবে পড়িরাছে ' বন্কিমচন্দ্রের ছিতীয় শ্রেণীর 

রচনাগুলির ভাষার ইহা একটি প্রধান বিশেষত্ব । বিষবুক্ষ হইতে এই 

রচনার উদাহরণ হিসাবে কিছু অংশ উদ্ধত করিয়৷ দিতেছি । 

রূপদরশশন-জনিত যে সকল চিন্তবিকৃতি, তাহার তীস্কতা পৌন:পুন্ডে হুম্থ হয়। অর্থাৎ 
পৌনঃপুন্টে পরিতৃপ্তি জন্মে। গুণজনিতের পরিতৃপ্তি নাই। কেন না রূপ এক-_প্রতহই, 

তাহার এক প্রকারই বিকাশ, গুণ নিত্য নৃতন নূতন ক্রিয়ায় নূতন হইয়। প্রকাশ পায়। 

চক্র শেখর বন্গ দ শনেবাঙ্গালা ১২৮০ (প্রীষ্টায় ১৮৭৩-৭৪ ) সালে 

প্রকাশিত হয়। পরে ইহা সংশোধিত ও পরিমাজ্জিত হইয়াছিল । আমি 

প্রথম সংস্করণের চক্র শেখর দেখি নাই, সুতরাং সংশোধিত সংস্করণ 

লইয়াই এই আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। 
চন্দ্রশেখরের মধ্যে বাক্যপ্রয়োগরীতির গলতি একেবারেই নাই। 

তবে মৌখিক ও টৈথিক ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ আছে বটে। এই পুম্তকেই 

বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম “কল্পুম” ইত্যাদি ভাগীরথী-তীরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের কথ্য- 
ভাষার পদ ব্যবহার করিয়াছেন। কথোপকথনের ভাষা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর 
ভাবে মৌখিক ভাষার অন্ুবর্তী হইয়াছে। স্ত্রী-প্রত্যয়ের প্রাচূর্ধ্যও বথেই, 
এমন কি তন্তব স্ত্রীলিগ শবের বিশেষণেও স্ত্ী-প্রত্যয় ব্যবহার করা হইস্নাছে । 
যেমন, _-হষ্টপুষ্টা একটি গাই চরিতেছে"। 
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“সম্তবে,ঃ “মোহিয়াছে, “শোভিতে লাগিল, ইত্যাদি কাবাস্থলত নাম- 
ধাতুর প্রয়োগ অন্পম্বল্ন দেখা যাঁয়। সমাসের জটিলতা অনেকট! কাটিয়া! 

গিয়াছে, তথাপি সমাসবুক্ত পদের অসন্ভাব নাই। দুইটির অধিক পদ লইয় 

সমাস খুব বেশী নাই । যেমন,-_“পুক্ষরিণীর চারিপাঁশে জলসংস্প্শপ্রাধিশাখা- 

রাজিতে বাপীতীর অন্ধকারের রেখাষুক্ক ।” 

সংস্কৃতান্থগ পদ্ধতি এখনো পরিত্যন্ত হর নাই । যেমন,--“তদ্বৎ 

"সুকুমার বন্ধকুম্থুম+ ; “সুন্দর নবীন বপুদ্বপু রজভাঙ্গুবীয় মধ্যে বত্বযুগলের 
ক্লায় শোভিতে লাগিল”; “দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জনের বিদ্ব ঘটে বলিয়া 

তাহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহী ছিলেন' $ “শৈবলিনীকলুষিত। আমার এই 

গ্লেখনী পুণাময়ী হইবে” ; “লোভি বা আকাজ্ষাকে সেই জীবের স্বভাবসম্পন্ 

বলিয়া বোধ হয়” ; ইতাদি । 

স্কৃতঘেষা রচনার উদাহরণ-_ 

শবসাগর মন্থন করিয়া কত শত মহার্থ শ্রবণমনোহর বাঁকাপরস্পরা কুুমমালাবৎ প্রস্থন 

করিতে লাগিলেন-_সাহিত্যভাওর লুগন করির়। সারবতী, রসপূর্ণা, সদলঙ্কারবিশিষ্টা ককিতা- 

নিচয় বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন । সর্বোপরি, আপনার অকৃত্রিম ধর্দানুরাগের মোহসী 

প্রতিভান্বিতা ছায়া বিস্তারিতা করিলেন। ভাহার হুকষ্ঠনির্গত, উচ্চারপকৌশলযুক্ত সেই অপূর্ব 

ব্যকাসকল চন্দ্রশেথরের কণে তুর্যান।দবৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল । 

রজ নী বাঙ্গালা ১২৮১ (গ্রীষ্টীয় ১৮৭৪-৭৫ ) সালে বন দশনে প্রথম 

প্রকাশিত হয়। ইহার শেষ চারিখণ্ড বহু পরিমাণে পরিবঞ্জিত ও 

পুনলিখিত হইরাছিল। প্রথম সংস্করণের অভাবে এই পরিমার্জিত সংস্করণ 
ল্ইয়াই আলোচনা করা হইতেছে । 

রজনী-র ভাষায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত তির সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটির়াছে। 

এই পুস্তকে দেখিতে পাই বঙ্কিমচন্দ্র নিজম্ব-রীতি সম্বন্ধে পৃরামাত্রায় সচেতন 
হইস্থা। উঠিয়াছেন । ্ 

ইহাতে “কহ, ধাতুর প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। পরবর্তী উপন্যাস- 
গুলিতেও তদ্রুপ । টৈখিক ও মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ কম 
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হইয়া আসিতেছে। স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহারও যথেষ্ট কম।১ “বধ 

'উছলিত» প্রভৃতি কাব্যস্ুলভ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আছে। নিম্নে উদ্ধৃত স্থলে 

দ্বিতীয়-চতুর্থীর “কে' প্রত্যয়ের অভাব লক্ষণীয়-“আমি তোমাকে শচীন্ত্র 
দান করিব* ; “আমি শচীন চাহিতাঁম” । 

তণ্তব শব্দকে তৎসমরূপে ব্যবহার করায় একস্থলে বিষম অর্থদৌষ 

ঘটয়াছে ;£__'তাহার কঙ্কাল (_কীকাঁল) হইতে দাখানি টানিয়৷ দূরে 

নিক্ষেপ করিলাম । “সুতরাং শব্দের সংস্কৃত অর্থে প্রয়োগ লক্ষণীয়-_-“যদি' 
শান্ত না হও, তবে সুতরাং গুনাইতে বাধ্য হইব ।” নিম্নলিখিত বাক্যে 

“বলিয়া থাক* এই অর্থে “বলিয়াছ” এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ লক্ষণীয় ১ 

'যাহা জান, তাহা যদি অন্ের কাছে ন! বলিয়াছ, তবে রজনীর কাছেও 
বলিও না), 

কৃষ্ণ কাস্তের উই লবাঙ্গালা ১২৮৪ (লশ্রীস্টীয় ১৮৭৭-৭৮) সালে 

বঙজজদশনেবাহিরহয়। ইহার রচনারীতি র জ নী হইতেও বেশী পরিমাণে 

প্রাকৃতথেঁষা ! স্ত্রী-প্রত্যয়ের অপপ্রন্নোগ (অবশ্ত সংস্কত ব্যাকরণের 

হিসাবে) একস্থলে পাইয়াছি,-'হে রটনাঁকৌশলমরী কলঙ্ককলিতকণা 

কুলকামিনীগণ 1? ইংরেজী শবের প্রয়োগও কিছু কিছু আছে। “তিনি 

হাপ-পর্দীনসীন,--এই ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজী শব্দটিকে বাঙ্গালা শবে পরিণত 

করিয়াছেন। সমাসযুক্ত পদের বাহুল্য মোটেই নাই, দৈবাৎ উপমাদির স্থলে 
পাওয়া যায়। যেমন, “নদীআ্োতোবিকম্পিতা বেতসীর .্টায়। মৌখিক 

ও ৈথিক ভাষার ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ মন্দীভূত হইয়৷ আসিয়াছে । 
উক্তি-প্রত্যুক্তির বাহুল্য ও ঘটনার ভ্রতগতি কৃষ্ণ কান্তের উইলের 

ভাষাকে লঘুগতি ও সাবলীল করিয় তুলিয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উইলে 
সংস্কতখেষ৷ রচনাঁপন্ধতি যে কতটা সরল ও লঘু হইয়া উঠিয়াছে তাহা 
নিয়ো, ত অংশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে | 

১। নাজ দরজ্জারকল রে 

৬. ৮2৯৪ ১. তস্টিনজসসিশ পারছি? 7 জিপ্িলভাস্টিলটিকিলে উঠছি ক লহ 7 5 লা ০ তি 



বাঙ্গালা সাহিত্যে গ্ ৮৯ 

গোবিনলাল শ্বচ্ছ সরোবরজলে সে ভাম্বরকীন্তিকল্প মুষ্ঠির ছায়৷ দেখিলেন এবং কুন্ুমিত 

কাঞচনাদি বৃক্ষের ছায়া দেখিলেন। সব সুন্দর--কেবল নির্দয়ত। অনুন্দর ! সৃষ্টি করুণীময়ী--.. 

জনুষ্য মকরুণ। গেোবিনলাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্র পড়িলেন। 

'মথবা-- 

বাত্যাবধাবিধৌত চম্পকের মত সেই মৃত নারীদেহ পালস্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্ছবলিত 

'্দীপ।লোকে শোভ। পাইতে লাগিল । বিশীল-দীর্ধ-বিলন্বিত ঘোর কুষ্ণ কেশরাশি জলে খ্ডু-_ 

*তাতা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেছে যেন জল বৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত; কিস্তু সেই মুদ্রিত 

'পঙ্ষ্ের উপরে জযুগ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণ শোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই 
ললাট _স্থির, বিস্তারিত, লজ্জীভিয়বিহীন, কোন অব্যক্তভাববিশিষ্ট_-গণ্ড এখনও উজ্ছল--অধর 
এখনও মধুময়, বান্ধ,লীপুষ্পের লক্জান্থল। 

রা জ সিং হ বাঙ্গালা ১২৮৫ (ল্শ্রীষ্টায় ১৮৭৮-৭৯) সালে প্রকাশিত 

হয়। ইহাঁও প্রথম বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছিল । চতুর্থ সংস্করণে উপস্াসটির 
কলেবর যথেষ্ট পরিবদ্ধিত হয়। এই সংস্করণের ভূমিকায় বহ্কিমচন্্ 
বাজ সিংহের ভাষার সম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য । 

রাঁজসিংহের ভাষা বেশ সরল হইলেও পূর্ব দুইটি উপন্যাসের 
ভাঁষাঁর তুলনায় অমস্থণ (9:59) ও অপরিমাজ্জিত ( ০8791888 ) বলিয়া 

বোধ হয়। ইহা নিমের আলোচন! হইতে বোধগম্য হইবে। 
অন্ুুপযুক্ত স্থলে তৎসম পদবা সমাসের ব্যবহার এবং ততৎসম-প্রচুর 

বাক্যের মধ্যে তন্তব, দেশী, বা বিদেশী শব্দের প্রয়োগ রচনাকে স্থানে স্থানে 
তুচ্ছ করিয়া তুলিয়াছে। যেমন, “কুতবমিনারের বৃহচ্চুড়া' ; “নয়ননামা 

গিরিসঙ্কটে ৮ প্্রবলবেগে প্রবহমান অশ্রজল চক্ষুমধ্যে ফেরৎ পাঠাইয়া 
নির্মল বলিল; ইত্যাদি। 

সমাসযুক্ত তৎসম শবের প্রয়োগ মধ্যে মধ্যে রচনার ভারসমতা নষ্ট 

করিয়া দিয়াছে । যেমন, “অন্ত্রসজ্জাভীষণ অশ্বারোহিদল” ; “বিবরে 

প্রবিশ্থমান মহোরথের ন্ায় ; পরিমাণরহিতা অসংখ্যেয়া বিশ্ময়করী 
£মোগলবাহিনী” ; ইত্যাদি । | 



৯০ বাঙ্গাল। সাহিত্যে গপ্ভ 

“সম্ভবে” উছলিতেছে', “ভ্রমিতেছিলেন', “শোঁভিতেছিল”, ইত্যাদি 
ক্রির়াপদের প্রয়োগ বর্তমান রহিয়াছে । লৈথিক ও মৌখিক ভাষার ক্রিয়া 

পদের সংমিশ্রণ আরও কমিয়| গিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে লোপ পায় 

নাই । 

আ নন্দ মঠ বঙ্গদর্শনে বাঙ্গাল। ১২৮৭ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২৮৯ 

(_্রীষ্টীর ১৮৮০-৮২ ) সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। পঞ্চম সংস্করণে ইহা! 

কিয়ংপরিমাণে সংশোধিত হইয়াছিল । তথাপি ভাষার দোঁষ ইহাতে কিছু” 

কিছু রহিয়! গিয়াছে । যেমন, “জ্যোৎক্সাময়ী নিণীথে ; “এখনও স্থৃতি 

পুনরাঁগমন করিতেছিল না”; “ভবানন্দের কাছে এসব কারণ অন্থুপস্থিতঃ :- 

বদি যেতেই হবে, তবে তুমি নিরস্ত হও ; আমি বাইতেছি* ; ইত্যাদি । স্তী- 

প্রতায়ের ব্যবহার অল্প । 

দীর্ঘ সমাসের ব্যবহার কিছু কিছু আছে । যেমন, “নিশীথফুলকুসুম- 

বুগলবৎ” ; “উষামুকুটজ্যোতিঃসন্দর্শনে আহলাদিত' $ ইত্যাদি । 

সংস্কতঘে ৷ রচনার উদাহরণ -- 
কল্যাণী তথন নয়নোন্মীলন করিলেন । সেই অন্স্কুট বনান্ধকারবিমিএ চক্দ্ররশ্িতে 

দেখিলেন, সম্মথে সেই শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুত্রশ্বশ। শুভ্রবসন, খবিমুত্ি। অনন্ঠমনে 

তথাৃতচেতনে কল্যাণী মনে করিলেন, প্রণাম করিব, কিন্তু প্রণান করিতে পারিলেন না, নাথ 

নোগ্লাইতে একেবারে চেতনাশূন্য হইয়! ভূতলশায়ী হইলেন । 

দেবীচৌধুরাণী-র কিন্পদংশ মাত্র বঙ্গদর্শনে ১২৮৮ (গ্রীক 
১৮৮১-৮২ ) সালে প্রকাশিত হয়। আনন্দ নঠ প্রকাশিত হইবার পর 

ইহা সম্পূর্ণ আকারে বাহির হয়। 

আনন্দ মঠ রচনার সময় হইতেই বঙ্কিষচন্দ্রের লেখনীতে হুর্ধবলতা 
আসিয়৷ পড়িয়াছিল। দেবী চৌধু রাণী-তে তাহা ক্ফুটতর হইয়াছে। 
বঙ্কিমচন্দ্র তাহার শেষ উপন্যাস তিনটির ভাষার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখেন, 

নাই, ইহা নিম্নের আলোচন! হইতে বোধগম্য হইবে । 



বাঙ্গালা সাহিত্যে গগ্ ৯৬ 

নিম়বোক্ধৃত উদাহরণগুলিতে ইংরেজী অনুকরণ-জনিত ও বাঙ্গাল! 
ব্যাকরণ ঘটিত দোষ পরিলক্ষিত হইবে । 

“যদি এমন বুড়া কেহ ছিল, তবে তাহার মর! ভাল হয় নাই !, পাচ 
বত্ধর ধরিয়া গড়িতে শাণিতে (_শাণাইতে ) হইবে” ; “কাপড়ের 

ৰ্যাপারীরা কাপড়ের মোট লইয়া বাতায়াত করিতে পান ব্যথা হইয়া! গেল।» 
্ত্রী-প্রত্যয়ের প্রাচূধ্য আবার দেখা গিয়াছে । যেমন,_-“শিশ্যাকে নিযুক্ত! 

করিলেন? ; “কান্তি স্ফৃপ্তিময়ী* ; “সপ্তমী প্রায়াগতা” ; ইত্যাদ্দি। মৌথিক ও. 

লৈখিক ভাষার ক্রিয়াপদের সংমিশ্রণ__যাহা যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া 

গিয়াছিল-_তাহ! আবার বাড়িয়াছে। 

সী তারা মম গ্রীষ্টীয় ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল । ইহ! প্রথমে 
প্রচার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহাই বস্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। 

আনন্দমমঠ ও দেবীচৌধুরানী-র তুলনায় তাষা বেশ সরল হইলেও 
রচনা আরও অমার্জিত বলিয়া বোধ হয়। শ্রী-প্রতায়ের প্রাচুধ্য বৃদ্ধি 

পাইয়াছে। বেমন,_-“অশ্বী বড় তেজশ্বিনী” ; “বহুযোজনবিস্তৃতা পীতাম্বরা 

শাটী” ; “ব্জের প্রহারে আহতা আম্মরী সেনার ন্যায় ; “আশা নিক্ষলা 

হইবে না+; “পুরী কম্পিতা হইল” ; ইত্যাদি । 
“না হইয়াহিলেন” ) “না দেখিয়াছিলেনঃ + “বিধেয় হয় না (_নহে )? 

ইত্যাদি প্রয়োগ ব্যাকরণছুষ্ট না হইলেও অপপ্রয়োগ বলিয়া গণ্য হইবে। 

“জমিদারির খাজানা পুর্কমত রাজকোবাগারে পৌছিয়৷ দিতে লাগিলেন” 
এ স্থলে “পৌছাইয়া'র পরিবর্তে “পৌছিয়া” লেখ! ভুল। দেবী 

চৌ ধু রা ণীতে ও 'শাণাইতে” স্থলে “শ'ণিতে পাওয়া গিয়াছে । “সেকালে 
সুমলমান ফকিরের! বড় মান্ত ছিল” ; “তটিনী বাহিত হইতেছিল” ; ইত্যাদি 

প্রয়োগ ভাল বাঙ্গাল নহে। 

“নিক্ষল হইয়া ফিরিয়া! আসিয়া সীতারামের নিকট সবিশেষ নিবেদিত 

হইল” ;_ বাঙ্গাল৷ ও সংস্কৃত বাক্যপ্রয়োগরীতির হিসাবে এই বাক্যটি ছুষ্ট। 



২৯২ বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্ 

“রমা বড় ছোট মেয়েটি'--ইহাও শ্রুতিকটু । “প্রেম যাহা পুস্তকে বণিত, 
তাহ! আকাঁশ কুসুমের মত কোঁন একট সামগ্রী হইতে পারে” ইহা 
ইংরেজী অন্গবাদ-গন্ধী। “কিন্ত যেযাত্রাওয়ালার (পাণ্!) সঙ্গে আমরা 
যাইতেছিলাম, তিনি আমার প্রতি কিছু কৃপাদৃষ্টি করার লক্ষণ 
দেখিলাম'__এস্থলে “তিনি” এই পদটি “তাহার” হওয়া উচিত ছিল । 

উপন্থাসগুলির তুলনায় বঙ্কিমচন্দরের প্রবন্ধগুলির ভাষা অধিকতর মার্জিত 

বলয়! বোধ হয়। দ্বিতীয় যুগের প্রবন্ধগুলিতে স্ত্রী-প্রত্যয়ের আধিক্য 
'দেখা যাঁয়।* যেমন,--মনোমোহিনী কথা”; “কাতরতাশূন্া ভাষা”; 
“সৌন্নধ্যময়ী স্থষ্টি ; ইত্যাদি। শেষধুগের প্রবন্ধের, বিশেষ করিয়া কৃষ্ঃ 
চরিত্রের ভাষাকে নিখুত বলা! যাইতে পারে । 

'এইবার বহ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব-রীতির বিশেষত্ব কি তাহা আলোচনা করিব। 

পুর্ব্বে একাধিবার বলিয়াছি যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির মূলে বিদ্যাসাগরী 
'পদ্ধতি রহিয়াছে । বঙ্কিমচন্দ্রের বে কোন উপন্তাস হইতে এমন অংশ উদ্ধৃত 
করি! দিতে পারা যায়, যাহা বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করিলে বিষ্ভাসাগর 

মহাশয়ের রচনা বলিয়া বোধ হইবে । যেমন,--পূর্বকালে উত্তর বাঙ্গালায় 

নীলধবজবংশীয় প্রবল পরাক্রাস্ত রাজগণ রাজ্য করিতেন” [ দেবীচৌধুরাণী ]। 
এই উদাহরণটি আমি যদৃচ্ছাক্রমে তুলিয়া দিয়াছি। কিন্তু তাহা বলিয়াই 
কেহ যেন মনে করিয়া না বসেন যে বঙ্কিমী রীতি বলিয়া কিছু নাই, অথবা 

বহ্কিমচন্ত্রের হস্তে বাঙ্গালা গগ্ভ বিশেষ কিছু উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। 

-বিগ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গাল! ( সাহিত্যের ) গগ্ভের জনকতুল্য, আর বঙ্কিমচন্দ্র 
তাহার প্রধান পোষ্টা। পোষ্টার কৃতিত্ব জনকের কৃতিত্ব হইতে কিছু মাত্ত 
“অল্প নহে । বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তে পড়িয়া বাজালা গন তাহার চরম রূপ প্রাপ্ত 

ক পিষ্ট ছি লস সি মিসস সিসি লিপি ২ লো ৮ িস্পে সি পাম্পি বহতা এ িউএটি৪ 

১। সই এক স্থলে এইরণ প্রনোগ ব্াকরণকে উদ্্মন করিরাছে। যেমন, চন্তরবিযুক্তা 

€নিপীথে' ; 'নরোত্তম কৃ্চকে একটি বিশেষ এ্রণী শক্তিতে মুর্তিমতী করিয়া দেখাইবার প্রয়াস 

গাহিয়াছেন।' [ বিবিধপ্রবন্ধ, প্রথম থও] | 
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হুইল | (ভাষার চরনরূপ বলিয়া কিছু হইতে পারে না, কেন না ভাষয 

পরিবর্তনশীল, আর সাহিত্যিকের প্রতিভাও অনস্ত দিকে প্রতিফলিত হইভে 

পারে। সুতরাং ভাষার বা রচনাভঙ্গির বিভিন্ন রূপ হইয়াই থাকে । এখানে 
চরম রূপ অর্থে বাক্যের গঠন ও কাধ্যোপযোগিতাকে লক্ষ্য করিয়াই' 

বলিয়াছি। ভাষা অব্লবিস্তর বদলাইলেও সাহিত্যের ভাষায় বাঁক্যের' 
. কাঠামো অনেকদিন ধরিয়া অবিকৃত থাকে । বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যের 

গ্ঠের কাঠামো বিগ্ভাসাঁগর মহাশন্ন কর্তৃক গঠিত ও বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক সংস্কৃত 
এবং পরিমার্জিত হয়; পরে বববীন্দ্রনাথের হাতে তাহা অপরূপ অলঙ্কারে 

ভূষিত হইয়া বিচিত্র শোভা! ধারণ করিয়াছে । ) 
বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব রচনা-পন্ধতির বিশেষত্ব এইগুলি-_ 
[১] বাক্যগুলি ছোট ছোট, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরল 

€911107090, ৪1001019 89176900898 )। 

[২] সংযোজক অসমাপিকার (9072 015061%-এর ) অব্যবহাত্র, ও: 

তৎস্থলে সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার । | 
[৩] নিশ্য়াত্মক (99071086159 ) বাঁকোর স্থলে প্রশ্রাত্ীক, 

(2569:102%0ঘ০ ) বাক্যের ব্যবহার ॥ 

[৪] মধ্যে মধ্যে পাঠকের অথবা! বহিঃপ্রকৃতিকে উদ্দেশ করিয়া! অথবা 

চিন্তাকুলতার হেতু মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ । এই প্রয়োগটি রচনাঁকে সরস 
(10861586108) ও বাক্যভঙ্গিকে বিশ্রদ্ধ (10107869) করিয়া তুলিয়াছে। 

[৫] পূর্ধবস্তী লেখকদ্দিগের রচিত আখ্যাক্মিকায় লেখক কথকের' 

স্থান অধিকার করিতেন, অর্থাৎ তিনি টেন কতকগুলি শ্রোতার নিকট কোন 

ব্যাপার বা কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন। অথবা ষেন কোন ঘটনা নথীভুক্ত- 
( £€০০:৭) করিতেছেন ব1 বিপোর্ট লিখিতেছেন। আর বঙ্কিমচন্দ্রের 

উপন্াসে লেখক যেন কোন বন্ধুর সহিত রহস্তালাপ করিতেছেন বা বিশ্রদ্ধ- 

ভাবে কথোপকথন করিতেছেন। এখানে গল্প বা! কাহিনীটা মুখ্য নহে» 
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বাহাকে বল! হইতেছে তাহাকে পরিচর্যা (67867:5517) করাই যেন লেখক 

বা বক্তার মুখ্য উদ্দেস্ত । পূর্বব পদ্ধতিতে কাহিনীটা মুখা, শ্রোতা গৌণ 
(মহ 90৪08০27950), এই পদ্ধতিতে পাঠকই মুখা। এইটিই 

বস্কিমচন্দ্রের রচনারীতির প্রধান বিশেষত্ব । প্রধানতঃ ইহাই তাহার রচনাকে 

বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদিগের রচনা হইতে বৈশিষ্ট্য প্রদান 
করিয়াছে । 

* [৬] একই বাক্যের অথবা একই কর্তৃপদ কিস্বা একই ক্রিয়াপদ- 

সংবলিত বাক্যের পুনরাবুত্তি। ইহাও রচনায় সরসতা, আস্তরিকতা €ও 

বিশ্রদ্ধতাব আনয়ন করে। 

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ছুর্গেশ নন্দিনী-তে ইহা কিরূপভাৰে 
দেখ। দেয়, এবং পরবর্তী উপন্যাস ও গল্পগুলিতে ইহা পরপর কিরূপভাৰে 

ক্রমবিকাশ ও বৈচিত্র্য লাভ করে তাহা দেখাইবার জন্য আমি প্রত্যেক 
উপন্তাস হইতে ক্রমহিসাঁবে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া! দিতেছি । 

প্রহরী দ্রুতবেগে তদভিগ্রায়ে চলিল। রাজপুত্র সাধামত তিলোত্বমার শুরা রুরিতে 

লাগিলেন । তখন রাজপুজ মনে কি ভাবিতেছিলেন, কে বলিবে? চস্ষুতে জল আসিয়াছিল 

কিনা কে বলিবে? 

রাজকুমার একাকী কারাগারে তিলোত্তমাকে লইয়া! অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন । যদি আয়েষার 
নিকট সংবাদ যাইতে না পারে, যদি আরেধ। কোন্ উপায় করিতে না পারেন, তবে কি হইবে? 
1 ছুর্গেশনন্দিনী 11 

কপাঁলকুগুল! ধীরে ধীরে গৃহাভিমুথে চলিলেন। অতি ধীরে ধীরে মৃছ মৃছ চলিলেন । 

তাহার কারণ, তিনি অতি গম্ভীর ১ চিন্তামগ্র হইয়া যাইতেছিলেন। লুৎফ-উন্লিসার সংবাদে 

কপাঁলকুগুলার একেবারে চিত্তভাব পরিবন্িত হইল; তিনি আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত হইলেন। 
আত্মবিসর্জন কি জন্)? ল্রৎফা-উল্লিসার জন্ত ? তাহা নহে। [ কপালকুগুলা ]। 

গীরিকার বয়স যৌল বৎসর । যোঁড়শী, খব্বাকৃতি এবং কৃষ্ণাঙ্গী। সে প্রকৃত কৃষাবর্ণা ।. 

৮৮524527787 অথব! হাহানি নারির জল রন 
সপ এ ডিলিট ০ সপ লিজ জা স্িনসিএলি গিনি সিসি নিলি তপতি ০ ৩০টি সি সিল "৮ তি স্টিম ০০ স্প্ী সবতিসমিি বলিল সি পাস রি ওলা শিল্পি পলি প্রতি বি এত কথাটি রর লী অপ 5 

তা 
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ঝৌধ হইত, কিংব! জল মাখিলে ক।লি বোধ হইত, এমত নহে । যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ আপনার ঘরে 

থাকিলে শ্থামব্র্ণ বলি, পরের ঘরে হইলে পাতুরে কালো বলি, ইহার সেইরূপ কৃষ্ষব্ণ। 

৷ মৃণালিনী ]। 

নগেন্দের এক সহোদরা ভগিনী ছিলেন। তিনি নগেন্দ্ের অনুজা। তাহার নান 

কমলনণি ! তাহার স্বশুরালয় কলিকাতায় । শ্রীশচন্দ্র মিত্র তাহার গ্বামী। শ্রীশবাবু প্লাগুত্র 

ফেস্বারলির বাড়ীর মুৎসুদ্দি। হোস বড় ভারী, শ্রীশচন্দ্র বড় ধনবান্। নগেন্দের সহিত তাহার 

বিশেষ সম্প্রীতি । কুন্দনন্দিনীকে নগেন্্র সেইখানে লইয়া! গেলেন। কমলকে ডাকিয়া কুন্ছে 

সবিশেষ পরিচয় দিলেন ।১ [বিষবৃক্ষ ]। 

ভিরন্ময়ীর হৃদয়ে রক্ত একটু থর বহিল। তাহার দারিদ্র্দশ। মনে পড়িল, পুববসন্বন্ধ৪ নলে 

শপড়িল। দারিদ্রের জ্বালা বড় জ্বালা । তাহার পরিবর্তে এই অতুল ধনরাশি হিরক্সমীর 
হুইতে পারিত। ইহা ভাবিষ্ন। যাহার খর রন্তু না বহে, এমন স্ত্রীলোক অতি অল্প াছে। 

হিরন্ময়ী ক্ষণেক কাল অন্যমনে থাকিয়া, পরে অন্য প্রসঙ্গ তুলিল। শেষ শয়নকালে জিজ্ঞাস 

করিল, “অমলে, সেই শ্রেষ্টিপুত্রের বিবাহ হইয়াছে?” [ যুগলাঙ্গুরীয় ]। 

এই প্রথম, দুইজনে, স্পষ্ট দিবালোকে, পরম্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। হইজনে, 

দ্রইজনের 'মুখপানে চাহি! ভাবিতে লাগিলেন, আর এমন আছে কি? এই সসাগরা নদনদী- 

চিত্রিতা জীবসঙ্কুল! পৃথিবীতে, এমন তেজোময়, এমন মধুর, এমন নুখমন, এমন চঞ্চল তথচ 

স্থির, এমন সহীস্ত অথচ গস্তীর, এমন প্রফুল্ল অথচ ত্রীড়াময়। এমন আর আছে কি? চিরপরিচিত 

অথচ অত্যন্ত অভিনব, মুহুর্তে মুহুর্তে অভিনব মধুরিমাময়, আত্মীয় অথচ অতাস্ত পর, চিরম্ত্ত 

শথচ অদৃষ্টপুবব-_-কখন দেখি নাই আর এমন দেখিব না, এমন আর আছে কি? 
1 নাধারাণী ]। 

তুমি জড়-প্রকৃতি। তোমায় কোটি কোটি কোটি প্রণাম । তোমার দয়! নাই, মমত| নাই, 
শ্রেহ নাই--লীবের প্রাণনাশে সন্কোচ নাই, ভুমি অশেষ ক্লেশের জননী-অথচ তোমা হইতে 

সব পাইতেছি-_ তুমি সর্বব হুখের আকর, স্ববমঙ্গলময়ী, সর্ধবার্থসাধিকা, সবর্বকামনাপূর্ণকারিলি, 
সর্বাজনুন্দদী ! তোমাকে নমস্কার । [ চন্দ্রশেখর ] 

আমার মর্্ের দুঃখ, আমি এক! ভোগ করিলাম, আর কেহ জানিল ন।--আর কেহ বুঝিল 

7 তাষ। নাই বলিয়৷ রা দিত না না; লতি রী মা তাহা 

১। এই জি উতর গল্-বলার পঞ্তির রঃ 175175055 দিতি একটি 

কন্দর উদাহরণ। 



চা 

৯৬ বাঙ্গালা সাহিত্যে গঞ্চ 

শুনাইভে পারিলাম না । সন্গদয় বোদ্ধ! নাই বলিয়! তাহা! বুষাইতে পারিলাম না । একটি, 

শিমূল বৃক্ষ হইতে সহস্র শিমুল বৃক্ষ হইতে পারিবে, কিন্তু তোমার দুঃখে আর কয়জনের দুঃখ 

হইবে? [রজনী] 

অ্রমর আবার শ্বশ্রালর গেল । যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । কিন্তু 

স্বামী ত আসিল না। দিন গেল, মাস গেল-_স্বার্মী ত আসিল না, কোনও সংবাদ আসিল না । 

এইর্নপে তৃতীয় বৎসরও কাটিয়া! গেল। গেবিন্দলাল আসিল না। [ কৃষ্ণকাস্তের উইল ] 

রঙ্গ দেখিবার জন্য সে স্ত্রীলোক শাড়ীথানি বাহির করিল। রঙ্গ দেখিবার জন্য-_কেন না 

এত ছুঃথেও রঙ্গ দেখিবার যে প্রবৃত্তি, তাহা তাহার হৃদয়ে লুণ্ড হয় নাই। নবীন যৌবন, ফুল্ল- 
কমল তুল্য তাহার নব বদের লৌন্দধ্য ; তৈল নাই, বেশ নাই, আহার লাই-তনু সে প্ররদীপ্ত 
অননুমেয় সৌন্দধ্য সেই শতগ্স্থিযুক্ত বসনমধোও প্রস্ফুটিত । [ আনন্দমঠ ]1 

তা কথাটা কি আজ সীতারামের নূতন মনে হইল? না । কা'ল শ্রীকে দেখিয়া মনে 

ইইয়াছিল। কা'ল কি প্রথম মনে হইল? হাঁ, তা বৈকি? সীতারামের সঙ্গে শ্রীর কতটুকু 

পরিচয়? বিবাহের পর কয়দিন দেখা, সে দেখাই নয়-_শ্রী। তখন বড় বালিক | [ সীতারাম 11 

বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধের ভাষার কিঞ্চিৎ উদাহরণ দিতেছি । 
যাহা ভারতের কলঙ্ক বাঙ্গালারও মেই কলম্ক | এ কলঙ্ক আরও গাড়। এখানে আরও. 

দুর্ভেছ্য অন্ধকার । কদাচিৎ অন্যান্ত ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা বায়, কিন্তু বাক্সলীর 

বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখনও শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাম, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল, 

চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্তরীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়। যায়। সেকলে বাঙ্গালীর 

চরিত্র সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখন কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে 

কলমবন্দ করে মাই | ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথ অক্ষরে অক্ষরে সত্য । 

ভিন্নজাতীয়ের কথ দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস। উনবিংশ শতাব্দীর 

বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচন! করিলে, কথাটি কতকটা যদি সত্য বলিয়া বোধ হয়, তবে বলা 

বাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ ছুর্দশ! হইবার অনেক কারণ আছে। সানুষকে মারিয়া! ফেলিয়। 

তাহাকে মর! বলিলে মিথ্যা কথ! বল! হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, 

চিরকাল হুর্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রী্ঘভাব, তাহার মাথায় বস্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথা। 

[ বাঙ্গালীর কলঙ্ক ]।১ 

লাক আলি তি তত ৭ ডা ক্লিস্ত তি ৯৮৮৬৭ ২ শর হকি ৩৮কাসটিএ ইতর তে সিটি পেত নাজ লতি এ ছি এ পাটি সশরন উল তত ১ দিলি সি ৩ তাপ 

১। প্রচার, প্রথম বৎসর, ১৮৯১-৯২ সাল, পৃঃ ৬৭। 



বাঙ্গাল সাহিত্যে গদ্য ৯৭ 

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্তাসগুলির ভাষ! ইতিপূর্বে খু'টিয়া আলোচিন৷ করিয়াছি। 
এইবার এই সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকট! কথা৷ বলিব। 

স্্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ পদে সত্রী-প্রত্যয় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় খুব প্রচুর 
পরিমাণে এবং সর্ববিধ ও সর্ধসময়ের রচনায় দেখা যায় । এ বিষয়ে তিনি 

বিদ্াসাগর মহাশয়কে ছাড়াইয় গিয়াছেন। স্ত্রীলিঙ্গ শবের বিধেয়-বিশেষণে 
বিগ্ভাসাগর মহাশয় প্রায়ই স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহার করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র 
তাহাও করিয়াছেন। উদাহরণ পূর্বেই যথেষ্ট দিয়াছি। 

বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উপন্যাসগুলিতেই কবিতার ভাষার ছাপ কিছু কিছু 
পাওয়। যায়-_“আমা হইতে”, “তোম। বিনা”, ইত্যাদি প্রয়োগে ও *“সম্ভবে* 

“উছলিত”, “ত্রমিয়া+, “মোহিয়াছে” “বণিত”, ইত্যাদি ক্রিয়াপদের ব্যবহারে । 

প্রহরেক”, “বৎসরেক”, “ক্রোশেক', ইত্যাদি এক” শব্দের সহিত 
সমাসাস্ত পদও সমস্ত রচনাতেই পাঁওয়। যায়। 

বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘ-সমাসযুক্ত পদের সহিত উপমাগ্ভোতক *-বৎ প্রত্যয়ের 
অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। যেমন, “অনাহলাদজনিতবৎ* ; “কুস্ুমমালাবৎ* ; 

“নিশীথফুলকুসুমযুগলব্ + ইত্যাদি । 

“নহে” নয় ইহ।র স্থলে বঙ্কিমচন্দ্র “না” এই অব্যয় শবের প্রয়োগ 

করিয়! গিয়াছেন। ইহা৷ বোধ হয় পূর্ব্বঙ্গীয় ভাষার প্রভাব হেতুই হইয়াছে । 
যেমন, “তামাসা না; “তা না”; ইত্যাদি । 

“হাসিতেছিল না* ; “হইতেছিল না” ; “জন্মিতেছিল না”; “করিতেছিল 
না”; “বলিতেছিলাঁম না”; ইত্যাদি প্রয্নোগ যথেষ্ট আছে। পশ্চিমবঙীয় 

কথ্যভাষার রীতিতে এই প্রয়োগ শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয় না ;_-“হাসি 

নাই”, “হয় নাই” ইত্যাদি প্রয়োগই শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। 
“বল্” ও “কহ্* ধাতুর প্রয়োগ প্রথমদিককার লেখায় দেখা যায়। 

ছর্গেশনন্দিনী ও কপা লকু গুলা-য় “কহ” ধাতুরই প্রাবল্য ৷ শেষের 
দিককার রচনায় “কহ ধাতুর প্রয়োগ একেবারেই দেখা যায় না। 

রর 



৯৮ বাঙ্গাল সাহিত্যে গন্য 

গাহিতে” এই ক্রিয়াপদ “গায়িতে” এইরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে, কদাচিৎ 

গাইতে এইরূপ পাঁওয়! যায় । “চাহিতাম” "চাইতাম রূপেও দেখা যায়। 
“লইয়াঃ স্থলে “নিয়া' এই রূপই শেষের দিকের রচনায় কথোপকথনের ভাষা 
ছাড়াও অন্তত্র যথেষ্ট দেখা যায় । 

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ইংরেজী শবের প্রয়োগ যথাসম্ভব অল্প। আর 
তাহাও নেহাত আবশ্তক স্থল ছাড়া কর! হয় নাই। ফারসী শবের সন্বন্ধেও 

তাহাই বল! চলে। ত. 
* এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার অপর কতিপয় দোষের কথ! কিছু বলিব । 

বঙ্কিমচন্ত্র স্ত্রী-প্রত্যয়ের খুব পক্ষপাতী ছিলেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। 
এই স্ত্রীপ্রত্যয়-প্রিয়তা তাহাকে অনেক সময় ব্যাকরণছ্ষ্ট পদের প্রয়োগ 

করাইয়াছে। ইহার একাধিক উদাহরণ পূর্বে দিয়াছি। 
* কথোপকথনের মধ্যে মৌথিক ও লৈথিক ভাষার ক্রিয়াপদের একত্র 

প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-পদ্ধতির অন্যতম প্রধান দোষ । প্রথম যুগের রচনায় 
ইহা যতট! দেখ! যায় পরবর্তী যুগের রচনায় ততটা দেখা যায় না ইহা! সত্য 
বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কোন রচনা ( “কৃষ্ণচরিত্র” প্রভৃতি ছুই একটি প্রবন্ধ 

ছাড়া ) এই দোষ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নহে। 

& অযথ! সমাস করা আর একটি বড় দোষ। ইহার জন্ত রচনার গুরুত্ব 
মধ্যে মধ্যে নষ্ট হুইয়! গিয়াছে । যেমন, “উতৎকটানন্দে হৃদয় পরিধ্ুত হইল" ; 
“পরমাহলাদিত হইত*; “তাহাতে কালাপহৃত হয়”; “সগ্ুমী প্রায়াগতা” ; 
পরমোপকার” ; 'উত্তমাসনে বসাইলেন”; প্পকাগ্াঁকার” ; “তচ্ছাসিত- 
প্রদেশ ; ইত্যাদি। 



অষ্টম পরিচ্ছেদ 

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ও শিষ্ন্থানীয় সাহিত্যিকবর্গ 

দীনবন্ধুর নাটক ছাড়া গগ্ভ-রচন| দুইটি মাত্র পাঁওয়। যায়-.( ১) 
যমা লয়ে জীয়স্ত মানুষ, এবং (২) পোড়ামহেশ্বর। গ্রন্থকার 

গ্রথমটিকে উপন্যাস আখ্যা দিলেও ইহা! ব্যঙ্গ-কৌতুক জাতীয় বড় গল্প ছাড়া 

'আার কিছুই নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরামগুড় এই জাতীয় রচন!। 

ইহা প্রথম বর্ষের বঙ্গ দর্শনে* প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাষা সংস্কৃত 
ঘে'ষা হইলেও উপযুক্ত পরিমাণে চলিতভাষার পদ ও বিদেশী শব্দের মিশ্রণ 

থাকাতে বিষয়-বস্তর বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে । নিম্নে উদ্ধত অংশ হইতে 

রচনাটির ভাষা কিরূপ সরস তাহা৷ বেশ বুঝা! যাইবে । আধুনিক পাঠক- 
সমাজে দীনবস্ধুর এই গল্পটির বিশেষ প্রচার নাই দেখিয়া! একটু বেশী অংশই 
উদ্ধত করিয়া দিতেছি । 

লোচনপুর পরগণীর অন্তর্গত তরফ বিশ্বনাথপুরের গোস্ত! কুড়রাম দত্ত । কুড়রামের বয়দ 

পঞ্চত্বারিংশৎ বদর । মন্তুকে মুদীর্ঘ কুঞ্িত কেশ, মধ্যভাগে একটি চৈতনক, তাহাতে হুইটি 

তাত মাছুলী£ ললাট প্রশস্ত, মধাস্থলে দড়কারোগ নদ্বন্ধীয় রেথাঘয় রাজদণ্বৎ শোভ। 

পাইতেছে ; জ্রযুগ স্পষ্ট প্রতাক্ষ হয় না; চকু ত্র, কিন্তু জ্যোতিহীন নহে, নামিকাটি লঙ্ব!। অল্প 

মঙ্গে।লিয়ান কট বলিয়া বোধ হয়; নাসারক্ধে. নানাবর্ণের চিকুর, গুক আয়ত নিবিড় কঠিন এবং 

অবিরত দণ্ডায়মান, সপ্তাহে একবার করিয়া কেয়ারী কর! হয়। গলায় হুবর্ণ-তারজড়িত কৃষ্ণকলি 

ফুলের বীচিদদৃশ অক্ষমাল! ; বাহুতে ইঞ্টকবচ, মধ্াভাগ্ে রক্তন্দনের ফোঁটা, আঙ্গুলে একটা 
রজত, একটা কাঞ্চন অঙ্ুরীয় ; পরণে ময়ুরকণ্ঠ ছেলীর যোড়; পায়ে ফুলপুকুরে চটট। 

সর্বাঙ্গে লোম, মস্তকের কেশে আবাদস্থান সঙ্ধীর্ণ বিধায় সমৃদ্ধিশলী উৎকুণকুল গাত্রলোমে 

উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। উদরটা স্থগ, কিন্তু নিরেট, অগ্কাপি ভুড়ি বলিয়! পরিগণিত 

হয় নাই। কুড়রাম জননীর অুরদিতা হেতু আন্তাকুড়ে ভূমিষ্ঠ হইযাছিলেন, ধাত্রী তাহাকে 
সি ০৯-০ পাস লা সিনা সত আসি ছি জি, েস্িতী তি ও তি স্ছিত হী আটার ভাশিক্জি ঠা স৪ জি স্য এ সস্তা এ এ অনা পা হি জর টা আট বহি এটি বটি কাশবন হাটি পিসি স্ত্াশরাটলিউটির 

১। ১২৭৯ লাল, ঝাঁক সংখা । 
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সে গ্বান হইতে কুড়াইয়৷ আনে সেই জন্ত তাহার নাম কুড়রাম। কুড়রাম যেমন দাঙ্গীবাজ, 
তেমনি মোকদ্দমীবাজ, জাল করিতে অদ্বিতীয় । কুড়রামের এবারত ভারী দোরন্ত। কুড়রাম 

কিছুদিন কবির দলে গান বাধিয়াছিলেন। তিনি এমনি সতর্ক, বিংশতি বৎসর পাটোয়ারী-গিরী 

কর্ম্দ করিয়। একবার মাত্র নিকেশী দেনায় জমিদারদিগের চুণের গুদামে এবং বারত্রয় মাত 

সরকারী জেলে অধিবাস করিয়াছিলেন । 

পোড়া মহেশ্বর গ্রাম্য প্রবাদ লইয়া রচিত গল্প। ইহা ব্যঙ্গ রচন৷ 

ন! হইলেও, হাস্যরসপ্রধান। ভাষা সংস্কতঘে'ষা । উদাহরণ-_ 
সন্যানী মৌনাবলম্বী, কাহীর সহিত বাঁক্যালাপ করেন না। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেওয়া 

দুরে থাকুক; গ্রীবা-সধশালন পর্যাস্ত করেন না, দিবাবিভাঁবরী কেবল মুকুলিত-লোচনে রবশুন্ঠ 

বনে, অবিচলিত চিত্তে আরাধ্য দেবের আরাধনায় অবিরাম নিমগ্ন । 

্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষের দিকের লেখকদিগের 
মধ্যে কৃষ্ণকমল ত্ীচাধ্য মহাশয়ের একটি বিশেষ স্থান আছে । ইনি নানা 

বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়! গিয়াছেন। এই সকল লেখার সাহিত্যিক মূল্য 
সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে । তবে ইহার একটি রচনার উল্লেখ অবশ্ঠ 

কর্তব্য । কুষ্ণকমল অবোধবন্ধু পত্রিকার দ্বিতীয় 'ও তৃতীয় ভাগে 

( ১২৭৫-১২৭৬ সালে ) ফরাসী হইতে একটি উপন্তাস বা আখ্যায়িকাঁর 
অন্গবাদ প্রকাশ করেন। আখ্যায়িকাটির নাম পৌল ভর্জীনী। এই 
অনুদ্দিত কাহিনীটি বালক রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল । এ কথা 
রবীন্দ্রনাথ জীবনস্থৃতি-তে উল্লেখ করিয়াছেন। পৌলভজ্জানী 

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। সম্ভবতঃ সেই কারণেই সাধারণ পাঠক 
এই ব্রচনাটির সহিত পরিচিত নহেন। যে রচনা বালক রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ 
করিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ তাহার মনে অল্পহ্বল্ল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল 

তাহার সহিত শিক্ষিত বাঙ্গালীর কিছু পরিচয় থাকা উচিত। স্থতরাং 

আখ্যায়িকাটির প্রথম অনুচ্ছেদ নিয়ে উদ্ধত করিয়া দিলাম। 
মরীশশ দ্বীপের রাজধানীর নাম লুইবন্দর নগর । ইহার পশ্চান্তীগে যে এক পর্বতশ্রেণী 

আছে, তাহার পূর্ববাংশে পর্ববতের পার্বদেশে ছুটী জীর্ণ ভগ্ন কুটীরের চিহু দেখিতে পাওয়া যায়। 
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'লেখানকার ভূমির ভাব দেখিলে স্পষ্ট মনে হয় যে পুরে এই স্থানে কৃষি কর্ম হইত। যে উচ্চ 

ভূমির উপর পর্ণশ[লা দুটা হইয়|ছিল, তাহার চারিধারেই পাহাড়, কেবলমান্র উত্তর দিকে তথায় 

যাইবার প্রবেশদ্বার স্বরূপ একটা পথ আছে। তথায় দগায়মান হইয়৷ ডানিদিকে দৃষ্টিপাত 

করিলে “আবিক্তিা শিখর" নামক পর্ববতচুড়া দৃষ্ট হইয়। তদনস্তর লুইবন্দর নগর পর্যন্ত কিঞ্চিৎ 

কিঞ্চিৎ নয়নগোচর হয়। বামভাগে দেখা যায় ষে, "বাতাবি কুগ্' নামক পল্লিতে যাইবার পথ 

রহিয়াছে, এবং সেই পথের প্রাস্তভাগে “বাতাবি গিরিজা নামক দেবালয় চতুদ্দিকে বেণুবন 

পরিবেষ্টিত থাকা য়! ] কতদুর পর্যাস্ত আপনচুড়া প্রদর্শন করিতেছে । আর ঠিক্ সম্মুখে 

দৃষ্টিপাত করিলে দেখিবে যে, সমুদ্রের তীরে “হুরপ্ত' নামক অন্তরীপ, উহার দক্ষিণাংশে অগাধ 

পয়োনিধি বিস্তারিত রহিয়াছেন, শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘ্বীপ তাহার বক্ষস্থলে ভাসিতেছে এবং তন্মধ্যে 

“চিত্ত উদ্যো'গ' নামক ষে একটী হ্বীপ আছে, উহার আকার দেখিলে জ্ঞান হয় যেন সমুগ্রের উপর 

কেহ একটী বুরুজ গড়িয়া! রাঁথিয়াছে ।১ 

কুষ্ণকমলের ভাষার একটি নিজন্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ১২৯১ সালের 

ভার তী-তে প্রকাশিত “সভ্যতার উন্নতি সহকারে নরজাভির শারীরিক 

পরিবর্ত ঘটয়াছে কি না” শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদটি উদাহরণ স্বরূপ 
উদ্ধ ত করিয়া দিলাম। 

এই বিষয়ের নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ সভ্যতা কাহাকে বলে তাহার কিবিৎ আভাস 

দেওয়া উচিত । আমাদিগের বোধ হয় যে সেই আভীস নিম্নলিখিতরূপে পাওয়। যাইতে পারে। 

ইয়োরোপের পশ্চিমাঞ্চলে এক্ষণে যে নরজাতির বাস অর্থাৎ ইংরাজ, ফরাসি, জর্দবন, স্পেনীয়, 

ও ইট।লীর এই পাঁচ জীতিকে আমরা! সভ্যতা-মঞ্চের সর্বেবাচ্চ শ্রেণীতে অধিষ্ঠিত বলিয়া! জ্ঞান 

করি। আক্রিক! ও আমেরিকার কতিপয় জাতি সেই মঞ্চের অধস্তন শ্রেণী অধিকার করিয়া 

আছে বলিতে হইবেক ! পাঠকবর্গ মনে মনে রাগ করিবেন না যে আমর! শ্বজাতি অর্থৎ হিন্দু- 

জাতিকে সব্বশ্রেষ্ট সভ্যশ্রেণী মধো পরিগণিত করিত্বে পারিলাম না। তাহারা! হয়ত মনে মনে 

ভাবিবেন “কি আমরা আসল আর্জাতি হইতেছি আমাদিগের মধ্যে ঝাস ঝাল্সীকি কালিদাস 

রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির পুরুষন্নত্র সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমরা! সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্য নহি।” সত, 

কিন্তু ইহার উত্তর এক কথায় হয়, সভ্য যে জাতি, সে কখন পরাধীন হইবার নহে, অথ 
দেখ! যাইতেছে যে আমরা অস্ভ জতিতিনা বৎসর হইল নিট এ পি হইয়া 
এবার রগ ০০৪টি ৬০টি ৩. ৮ পো লী? সানি টি সপ সলনি এটি পনি সিসি ও 

১। অবৌধবন্, দ্বিতীয় বর্ধ, ১২৭৫ সাল, লা পুঃ ১৪২-১৪৩। 
শা সপাস্সিপা শিস্মস্রির্হি 
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আসিতেছি। এই একটা বিষয়ই আনাদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্য বলিয়! পরিগণিত হইবার উচ্চ 

আকাঙ্ষাকে খাট করিবে।১ 

রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্ধাস বজ বিজে তা ১২৮১ (লখ্রীষ্টীর ১৮৭৪ 

সালে জ্ঞা নাস্কু র পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । ইহার শেষ উপন্যাস সমাজ 

১৩০০ (_গ্রীষ্ঠীয় ১৮৯৩) সালে প্রকাশিত হয়। রমেশচন্দ্রের উপস্াস 

ছয়টি দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়--( ১) এ্রতিহাসিক ও ছদ্ম প্রতিহাঁসিক 

এবং (২) সামাজিক । ব্রতিহাঁসিক উপন্যাসগুলির ভাষা একটু বেশী 

রকম সংস্কতঘে ধা । ইহাতে কথোপকথনগুলি প্রায়ই সাধুভাষায় দেওয়! 

হইয়াছে । 'ম্বামিন্*, প্রেভো+ প্রভৃতি সংস্কৃতাচিত সম্বোধন পদ ব্যবহৃত 
হইয়াছে । স্ত্রী-প্রত্যয়সংবলিত বিশেষণ পদের অসস্ভাব না থাকিলেও 

বিশেষ বাড়াবাড়ি নাই । “ম্রূপা পুত্রবধূদ্ধয ইত্যাদি বাঙ্কালাব্যাকরণ-বিরুদ্ধ 
স্্ী-প্রত্যয়ের ব্যবহার ছুই একটি পাওয়। যায় । বিশেষ্বের পরিবর্তে বিশেষণের 

প্রয়োগ একটি বড় বিশেষত্ব । যেমন,-ক্ষীণাঙ্গী প্রবল বাযুবেগে কিঞ্চিষ্মাত্র 

কাতর না হইয়া তীক্ষ বুদ্ধিমতী কয়েকদিন হইতে যে উপায় উদ্ভাবন করিতে- 

ছিলেন”, ইত্যাদি । 

সামাজিক উপন্তাস ছুইখানি মাত্র, সংসার ও সমাজ। সংসার 

১২৮২ (সশ্রীস্টীয় ১৮৭৫ ) সালে প্রকাশিত হয়। ইহা রমেশচন্দ্রের দ্বিতীদ্ 
উপন্তাস। এই ছুইখানির ভাষা স্বচ্ছন্দ ও সরল। কথোপকথন বেশীর 

ভাগ কথ্যভাষাতেই দেওয়! হইয়াছে । কথা ভাষায় সহিত লেখ্য ভাষার 

মিশ্রণ খুবই কম দেখা যায়। “চাষাগণ*, “তিনজন খুড়শাশুড়ীরাই গিক্রি”, 

প্রভৃতি ছুষ্ট প্রয়োগ ছুই একটি আছে। ইংরেজি প্রভাব লক্ষণীয় নহে। 
ছুই এক স্থলে বাহা পাওয়া! যায় তাহা সম্পূর্ণ ভাবে বাঙ্গালার রূপান্তরিত 
হইয়াছে । যেমন, “রূপার বিন্থুক ও গরম দুগ্ধ মুখে করিয়া কয়জন সংসারে 

জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? প্রকৃতির আলোকে আলোকপুর্ণ কবিতা ।» 
গণনার বডি সি লস লি আলো, লি পিসি সু রটিক্য। ক্স টি ক সি স্ঠি ও ও পাতি জামির শী বি 

১। ভারতী, ১২৯১ সাল পৃঃ ১৬১। 



বাঙ্গাল সাহিত্যে গদ্য ১০৩ 

“আসতেম”» “পেলেম”, “করতাম”, প্রভৃতি কথ্যভাষায় ক্রিয়াপদের প্রয়োগ 

আছে। “গেল” এই পদের পরিবর্তে ষাইল* এই পদের মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ 
লক্ষণীয় । 

রমেশচন্ত্রের হস্তে বাঙ্গালা গ্ধ কতক পরিমাণে নমনীয়তা ও সৌন্দধ্য 

লাভ করিয়াছিল । বঙ্কিমচন্দ্রের আওতায় পড়িয়াছিলেন বলিয়া রমেশচন্র্র 

তাহার সময়ে--এমন কি এখনকার কালেও উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। 

তাহার সামাজিক উপন্যাস অথবা চিত্র ছুইটি বাঙ্গাল! ভাষায় তৃতীয়-রহিত 
বলিলে মোটেই অসঙ্গত হইবে না । বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে ইহার জোড়! 

নাই। রমেশচন্রের রচনার নমুনা! হিসাবে হুইটি অংশ নিয়ে উদ্ধত 
করিয়া দ্িতেছি। প্রথমটি সাধুভাষার উদাহরণ, দ্বিতীয়টি কথ্যভাষাঁর । 

সেই কৃষ্ণকেশমণ্ডিত, শ্যামবর্ণ, বাকা শৃন্ মুখখানি ও আয়ত শাস্তরশ্মি নয়ন দুইটা দেখিলে 

বধার্থ হৃদয় স্রেহে আম্লূত হয়॥ যথার্থ ই বোধ হয় যেন, সায়ংকালের শাস্তি ও নিস্তব্ধতার শৈবালে 

আবৃত মুদিতপ্রীয় শৈবলিনী মুখখানি নত করিয়া! রহিয়াছে । 

এ জগতে শৈবলিনী কিছুরই আকাঞ্জিণী নহে । বিধব! শৈবলিনী সহচর চাহে নাঃ যে 

আত্রবৃক্ষ ও বংশবৃক্ম শৈবলিনীর নভ্রকুটীর চারিদিকে সন্বেহে মণ্ডিত করিয়া মধ্যাহ্ন ছায়াবর্ষণ ও 
সায়ংকালে মৃছুন্বরে গান করিত, তাহার/ই শৈবলিনীর সহচর । [ মাধবীকস্কণ ]। 

ত৷ ভাবনা কি বোন, আমাদের বাড়ীর মেয়ের বিয়ের জন্ ভাবতে হয় না, আমাদের কুল, 

মান, বদ্ধমানে ভারী চাকরী, এ কে ন! জানে বল, কত তপিশ্তে করলে তবে লোকে এমন 

বাড়ীর মেয়ে পায়, তোমার আবার বিন্দুর বের ভাবন! ? এই রসো৷ না, তিনি পুজার সময় 

বাড়ী আনুন, আমি এমন সম্বন্ধ ক'রে দেব যে, কুটুমের মত কুটুম হবে। এই আমার 

উমাতারার বয়স সাত বৎসর হয় নি, এর মধ্য কত গ্রামের লোক আমাকে কত সাধাসাধি 

করেছে, বে দিলেই এখনি মাথায় ক'রে নিরে ষায়. তা আমি গা করিনি। [সংসার ]। 

সজীবচন্ত্র বঙগদশনে প্রথমেযাত্রা নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ।১ 

মাধবীলতা উপন্তাস এবং পা লা মৌ প্রবন্ধও বঙ্গ দর্শনে প্রকাশিত 

হইয়াছিল ।২ কণ্ঠমালা, জাল প্রতাপচাদ এবং বামেশ্বর়ের 
বিসিএস রী সি নি সি এটি বিপরিত ৬. আস্ত ৌস্ছি-৪ ০৯ পন কাছ পি লিসা এ সতত ৯ পাস তারি সি, লা ০ সপন সির সি স্টল এচা জলা আপস 

১। দ্বিতীয় বর্ষ, ১২৮* সাল। ২। বষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম বর্ষ, ১২৮৫-৮৮ সাল। 



১০৪ বাঙ্গালা সাহিত্যে গচ্ভ 

অদৃষ্টওদা মিনীশীর্ষকগল্প হইট তীহার প্রতিষ্ঠিত ভ মর পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছিল । 

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভ৷ সম্পূর্ণভাবে পুম্পিত ও ফলিত হইয়া! উঠিবাঁর অবকাশ 
পায় নাই। তৎসত্বেও বঙ্গসাহিত্যে তাহার দান অতুলনীয় । তাহার 
নিজস্ব বর্ণনাতঙ্গি ও ুল্স্স দৃষ্টি তাহার রচনার সকল দোষক্রটিকে অপূর্ব 
শ্রীপ্ডিত করিয়৷ তুলিয়াছে। সঙঞ্জীবচন্দ্রের ভাষায় বঙ্কিমচন্রের ভাবার 
বাবৎ গুণ সকলই আছে, তাহার উপর আছে নির্মল রসবোধ, ব্যাপক 
সহানুভূতি, গভীর অন্তর্টি এবং তুচ্ছ ও সামান্য বিষয়ে আহ্বীক্ষণিক 
দৃষ্টিপাত। এককথায় বলিতে গেলে, তাহার ভাষা মাধুর্যমগ্ডিত। বঙ্কিম- 
চন্রযে বলিয়াছেন--"পালামৌ শীরক যে কয়টি মধুর প্রবন্ধ*-_তাহ! 
সম্পূর্ণরূপে ষথার্থ। সঞ্জীবচন্দ্রের মত গতীর রসবোধ আমর! এক রবীন্দ্রনাথ 

ছাড়া অন্ত কোন বাঙ্গালী সাহিত্যিকের মধ্যে পাইয়াছি কি না সন্দেহ। 
বাহিরের দিক দিয়৷ বিচার করিলে তাহার ভাষায় তত অভিনবত্থ না থাকিতে 
পারে, কিন্তু ভাবের রশ্বয্য তাহার ভাষার উপর পূর্ব রশ্মিচ্ছট| বিচ্ছবরিত 
করিয়াছে। পা লা মৌ প্রবন্ধই সম্ত্রীবচন্দ্েরে লিপিচাতুর্যের শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন। 

সঞ্জীবচন্দ্রের লেখার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ.যথার্থ ই বলিয়াছেন, “যাহার! 
তাহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তীহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে 
লেখাগুলি কথা কহার অজশ্র আনন্দবেগেই লিখিত ; ছাপার অক্ষরে 
আসর জমাইয়া যাঁওয়া--এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে £ 
তাহার পরে সেই মুখে বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি 
অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরো কম লোকের দেখিতে পাওয়া! 

যায় 1” 

 সন্তরীবচন্দ্রে ভাষার দুইটি ছোট উদাহরণ দিতেছি । বেশী অংশ উদ্ধৃত 
সস পিস সি আভা সস ্স াা সিসি ইল িং 

১। জীবনম্থৃতি, প্রবাসী আবাঢ় ১৩১৭ সাল, পৃঃ ২৪৫ । 



বাঙ্গালা সাহিত্যে গঞ্চ ১০৫ 

করা বাহুল্য, কেন না সম্ভবতঃ সকলেই তাহার লেখার সহিত পরিচিত। 

কেহ যদি না থাকেন তবে তাহার ছুর্ভাগ্য বলিতে হইবে । 

তিনি প্রতাপটাদই হউন, আর জাল-রাজাই হউন, অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তিনি কষ্ট 

পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমরা ভীহাকে ভালবাসি । তিনি হাস্তমুখে সেই কষ্ট সহঃ 

করিয়াছিলেন, এই জন্ আমরা তীহাকে ভক্তি করি। [ জাল প্রতাপাদ ]। 

এই সময় একটি দুই বৎসর বয়স্ক শিশু আসিয়া! আকাণের দিকে মুখ তুলিয়৷ হাত পাঁতিয়া 

“নঈাড়াইল। কেন হাত পাতিল, তাহ সে জানে না, সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত 

পাতিল; আমি তাহার হস্তে একটি পয়স। দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়! দিয় আবার হাত 

পাতিল, অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ 

নাধিল। [ পালামৌ। ]। 

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় ধাহারা নিজের পথে উপন্তাস-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া- 

ছিলেন তাহাদের মধ্যে ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য । ইনি 

চন্দ্রনাথ, কুষ্ঝা, মধুযা মি নী ইত্যাদি কতকগুলি উপগ্ভাস বচন! 
করিয়াছিলেন । ইহার চন্দ্র না থ উপন্যাসের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্ত্র 

বলিয়াছিলেন, “স্থানে স্থানে সুমধুর ও স্থানে স্থানে শব্দাড়ম্বরবিশিষ্ট” |; 

ইনি সাধুভাষার রচনার মধ্যে চলিতভাষাও মধ্যে মধ্যে ব্যবহার 
করিয়াছেন । ইহার লেখায় বহ্ধিমের প্রভাব বে নিতান্তই অল্প তাহা বলা 
চলে না। ছোট ছোট বাক্যপরম্পর! বঙ্কিমের লেখার আদশে ই গ্রন্থকার 
ব্যবহার করিয়াছেন। 

রাজনারায়ণ বনু মহাশয়ের প্রবন্ধ সেকাল আর একাল ইংরেজী 
১৮৭৯ কি ১৮৮* সালের দিকে রচিত হয়। শুধু বিষয়-বস্তর দিক দিয়া 

নহে, ভাবের দিক দিয়াও এই রচনাটি পরম উপভোগ্য ৷ সাধুভাষার ক্রিয়া- 
পদের সহিত মৌথিক ভাষার ক্রিয়াপদ মধ্যে মধ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, সংস্কৃত 
রীতির সহিত বাংলা রীতি ব্যবহৃত হইয়াছে, পড়িতে কোথাও বাধে না। 
কিছু উদাহরণ তুলিয়৷ দিতেছি । 
টি ক 

১1 বঙ্গদর্শন, ১২৮১ সাল। 
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গুরুমহাশয়ের পর আখন্জীর বর্ণনা! কর! কর্তবয। আধথন্জী অতি অদ্ভুত পদার্থ ছিলেন। 

মনে করুন হিন্দুর বাটার একটি ঘরে মুসলমানের' বাস । তিনি তথায় বুহদাকার বদন! ও 

স্ত.পাকার পেয়াজ লইয়া বঙিয়া আছেন। সাগরেদ্র! নিয়ত বশবর্তী । চাকর-দ্বারা জল 

আনয়ন কাধ্য করিয়৷ লওয়া আখন্জীর মনঃপুত হইত ন| | তাহার সাগরেদদিগকে কলমী 

লইয়া জল আনিয়! দিতে হইত । 

অক্ষয়ন্দ্র সরকার মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের একজন প্রধান সাহিত্য-শিষ্য 

ছিলেন। ইহাঁর রচনা সরল, সবল এবং প্রাঞ্জল। বঙ্কিমী রীতিকে 

ইনি কতদূর আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নিয়ে উদ্ধত উদাহরণ 
হইতে বোধগম্য হইবে। 

চুড়, বলয়, অনম্ত- এগুলি ত নিগড় বটে । বাহুলত। বহিয়৷ রূপ খসিয়৷ খসিয়া পড়ে, 

তাই বলয়-চূড়-অনস্ত-বন্ধনে বাঁধিয়| রাখিতে হয়। ভাল জিজ্ঞাস! করি, তাহাতে শোভ! বাড়ে, 
নাকমে? তালও ত সুরের নিগড়। এ নিগড় ভাঙ্গিলেই কি ভাল? দশরূপ নিগড়েই 

মনুয্যত । দশবূপ নিগড়েই কবিত্ব। নিগড়েই লৌন্দর্যের বিকাশ ও বুদ্ধি। ছন্দে উঠে রবি 
শশী। ছন্দ তনিগড়। নিগড় সৌর জগতে; নিগড় কাব্য জগতে। 

সরস ও কৌতুক রচনায়ও অক্ষয়চন্দ্র দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন । কিন্ত 
এই সরসতা৷ (17)01000 ) যে সর্বত্র শ্বচ্ছন্দ ও স্বতঃদ্ফর্ভ তাহা বলা! চলে 
না। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা কষ্ট-কল্পনায় পর্যবসিত হইয়াছে । ইহার 
কারণ এই যে, অক্ষয়চন্দ্রের সরল রচনায় ভাব ও ভাষ! সর্বত্র পরম্পরের 
অঙ্গাঙ্গীভূত হইয়া! উঠিতে পারে নাই। 

ইন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনাও সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমী পদ্ধতির 
অনুযায়ী । তবে ইহার লেখার মধ্যে একটা ব্যঙ্গের স্বর কখনও প্র্রচ্ছন্গ 
কখনও বা প্রকট ভাবে চলিয়াছে। ভাষাও ঠিক এই সুরের উপযোগী 
এই কারণে ইন্ত্রনাথের ভাষ! অনন্থস্থলভ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। আর এই 
হিসাবে ইন্দ্রনাথের রস-রচনা অক্ষয়চন্দ্রের এই জাতীয় রচনা হইতে শ্রেষ্ঠ । 

ইন্জনাথের কল্প তরু নামক উপন্কাঁস বা ব্যঙ্গ-চিত্র ১২৮১ সালের 

দিকে প্রকাশিত হয় । ত্র সালের বঙ্গ দ শনে বঙ্কিমচন্দ্র এই বইটির প্রশংস। 
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করিয়াছিলেন । ইন্দ্রনাথ তাহার এই উপন্তাসে কোন কোন চরিত্রের 
মুখে বীরভূমের কথ্যভাষার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। নাটকে এই প্রয়োগ 
বরাবর প্রচলিত থাকিলেও উপন্তাসের মধ্যে রনসঞ্চার করিবার জন্য বিশু 

উপভাষার প্রয়োগ বোধ হয় এই প্রথম । 

তাহার প্রথম রচনাতেই ইন্দ্রনাথ নিজন্ব রীঠি খু"জিয়৷ পাইয়াছিলেন 

এবং গোড়া হইতেই ইহাতে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহা নিম্নোদ্ধ'ত 
₹শ হইতে স্পষ্টাকৃত হইবে। 
উভয়ে নীরব, কিন্তু বাকাবিষয়ে কৃপণত। ননুষ্যমাত্রেরই হয় না, বিশেষতঃ গবেশের মত 

মানুষের । অতএব গবেশ কিছুক্ষণ পরে একট! পান চাহিয়। শাস্তিভঙ্গ করিলেন। মধুলুদন 

ভাবিবার বিষয় পাইয়। যেন চমকিয়! উঠিলেন ॥ গবেশ যাইতে স্বীকার না৷ করাতে তাহার চিত্ত 

আলকাৎতরার সায় তিমিরাচ্ছন্ন হইয়াছিল : সেই গবেশ আবার পান চাহিল, ইহাতে তাহার 

মনে যেন ঝাড়ের আলে। হইল। “পান? শুধু পান? কেন জল খাবে না?” মহাবাস্ছে 

মধুহুদন জিজ্ঞাসা করিলেন । গবেশ বাধিত হইলেন। “খেলেই হ'ল” বলিয়। মধুন্ুদনকে 

অনুগৃহীত করিলেন। এ সংসারে কতজন যে এইরূপে অনুগ্রহ করিয়৷ থাকেন, গত লোক- 

সংখ্যাতে তাহার কি কোন নিদর্শন আছে ? ন। থাকিলে থাকা উচিত। [ কলপতরু ]। 

উপমা্দির প্রয়োগেও ইন্দ্রনাথ যথেষ্ট মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। 
ষেমন-_ 
বা ধরিয়াছিল, কিন্তু মেব পরিষ্ৃত হয় নাই। বাদলের হাওয়ার বোধ হয় বিধাতা পুরুষের 

গুড়ক খাইবার ইচ্ছ। হইয়াছিল : সেই জন্য তিনি চকমকি ঠুকিতেছিলেন। নতুবা মধ্যে মধ্যে 
চমক দিয়া আকাশে আলো হইবে কেন? 

ইন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ব্যঙ্গ-চিত্র ক্ষু দি রা মে তাহার ব্যঙ্গমিশ্রিত রচনা-ভঙ্গি 

আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । ভাষ৷ সরল সাধুভাষা । মধ্যে মধ্যে 

ধখু'্টিয়ে, “চেয়ে ইত্যাদি কথ্যভাষার রূপ আছে । ইহাতে রচনায় কোন 
দৌষ আসে নাই। বঙ্কিমী রীতি ইহার মধ্যে পরিস্ফুট। ক্ষুদিরাম 

হইতে নমুন! হিসাবে কিছু অংশ উদ্ধত করিয়া দিতেছি । 
বাড়ীর জন্মপত্রিকা "জিয়া পাওয়! যায় নাই, সে আমোলের লোকও কেহ জীবিত নাই, 

সুতরাং সে বাঁড়ীর বয়স বল। অসস্ভব। ঈষৎ ঢেউ খেলান গোছের ছাত এবং স্থানে স্থানে 
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বাল চুণ থসিয়। পড়াতে ভিতর দিকের সেই থোলস-ছাড়া-ভাব দেখিয়। কেহ যাঁদ বয়সের 

অনুমান করিতে পারেন, করুন, আমি তাহাতে অস্বীকারও করিব না, স্বীকারও কারব না| 

4 ক্ষুদিরাম ]। 

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ব ণল তা ১২৮১ সালে পুস্তকাকারে 

প্রকাশিত হয় । ১২৭৯ সালেজ্ঞা নাস্কু র পত্রিকায় ইহ প্রথমে ধারাবাহিক 

ভাবে বাহির হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে ইহাতে গ্রন্থকারের নাম ছিল না, 
শশ্রীবোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় কর্তৃক প্রকাশিত” এই মাত্র লেখা ছিল? 

স্বর্ণ লতা-র বিষয়-বস্তর ব1] উপন্টাস হিসাবে ইহার দোষ গুণ বলা এখানে 
'অপ্রাসজিক হইবে। তথাপি ইহা! বলিতে হইবে যে, খাস বহ্কিমের যুগে 
তাহার প্রভাব অতিক্রম করিয়া খাঁটা বাঙ্গালা উপন্তাস রচনা করা বড় কম 

কৃতিত্বের কথা নহে। ইহা হুঃখের বিষয় যে বইটি প্রকাশিত হইলে 

বঙ্কিমচন্দ্র তাহার বখোচিত সমাদর করেন নাই। তথাপি শ্ব্ণলতা 

পরবর্তীকালে বথেষ্ট পরিমাণে আদৃত হইয়্াছিল। এখনও ইহার আদর 
কমে নাই। 

ভাষা হিসাবে বিচার করিলে দেখা বায় বে স্ব ৭ ল তা-র ভাষা বঙ্কিমের 

ভাষা! হইতে প্রাচীন-প্ররুতির (%:০)1%1০ )। প্রকৃত পক্ষে ইহার রচনার 

অধ্যে ছুইটি স্তর পাশাপাশি বিগ্কমান--একটি বঙ্কিমী পদ্ধতির, অপরটি 

বিষ্াসাগরী পদ্ধতির । এই ছুই পদ্ধতির রচনার উদাহরণ পরে দিতেছি। 

“বল্ ধাতুর অপেক্ষা “কহ ধাতুর প্রয়োগ ইহাতে অনেক বেশী। “হইবেক”, 

“আইল (- আসিল ), 'জান্তেম”, “ভাবলাম”, “বলিতেছিলাম+, “বেরুয়ে 

(বেরিয়ে )” প্রভৃতি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আছে। দ্বিতীয়া-চতুর্থার “রে 

প্রত্যয়ের প্রয়োগও যথেষ্ট পাওয়া যায়। কথোপকথন মৌখিক ভাষায় 

দেওয়া হইয়াছে, তবে তাহার মধ্যে সাধুভাষার ক্রিয়াপদের মিশ্রপও যথেষ্ট 

দেখ! যায়। যেমন, “তুমি শুনিলে প্রত্যয় কর্বে না” ; “শুন্তে পাইত” £ 

ইতাদি। শ্ত্রী-প্রত্যয়ের প্রয়োগ খুবই অল্প । ম্বর্ণল তা-র রচনাপদ্ধতির 

উদাহরণ দিতেছি । : 
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বস্কিমী পদ্ধতি__ 
বর্ধমান জেলার বিপ্রদাস চক্রবর্তী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। ডীহার পৈতৃক সম্পত্তি অধিক 

ছিল ন! বটে, কিন্তু ১৮৫৭ সালের সিপাই বিদ্রোহের সময়ে তিনি কমিসারিয়েটে কর্ন করিতেন। 

এই কা্ধাই তাহার শ্রীবৃদ্ধির মূল। নুতন বড় মানুষ হইলে প্রায়ই কৃপণ হয়। কিন্তু বিপ্রদাসের 

সে দোষটা ছিল না। তাহার সদায় যথেষ্ট ছিল। দেবসেবায় ও অতিথিসেবায় তাহার অনেক 

টাকা বায় হইত। বাটীতে কোন পাব্বণ ফাক যাইত ন!। 

» বিদ্যাসাগরী পদ্ধতি-_- 
শশিভূষণ যেনন বয়সে বড় ছিলেন, তেমনি বুদ্ধিতেও তদীয় ভ্রাত। অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। 

১৬।১৭ বতসর বয়ঃক্রমকালে তিনি পাঠশালায় লেখাপড়া সমাগড করিয়। এ গ্রামের জমীদারের 

সরকারে মাসিক পাঁচ টাক! বেতনের একটী কর্ম পাইয়াছিলেন ; জমীদারের সরকারে কাধোর 

বেতন নাম মাত্র। বোধ হয় বেতন ন| থাকিলেও অনেকে জমীদারের সরকারে কার্য করিতে 

অসম্মত হন না ; ফলতঃ শশিভৃষণের বিলক্ষণ প্রাপ্তি ছিল। নুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই 

তিনি একজন সঙ্গতিপন্ন লোক হইয়! উঠিলেন। 

তারকনাথের পরবর্তী উপন্তাসগুলির ভাষা আরও মার্জিত। সেগুলির 

ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল, অন্তথ! বৈশিষ্ট্যবর্জিত ) 

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১২৮১ সালে বান্ধব পত্রিক! বাহির করেন। এই: 

পত্রিকাটির যথেষ্ট সমাদর হুইয়াছিল। কালীপ্রসন্নের রচনা! সম্পূর্ণরূপে 
বিগ্বাসাগরী পদ্ধতির অনুযায়ী । বরঞ্চ আরও সংস্কৃতঘেষা এই হিসাবে যে, 
ইহাতে তৎসম শব্দের বড়ই প্রাবল্য। ইহার রচন! সর্বত্র বিষ্তাসাগরের 

মত ছন্দোময় (£058)0019 ) নহে, এবং ইহাতে বিগ্াসাগর মহাশয়ের 
রচনার নমনীয়তাও প্রায় নাই। তথাপি চিস্তামূলক ও ওজন্বী রচনার বাহন 
হিসাবে কালীপ্রসন্্ের ভাষা! বথেঠ পরিমাণে সার্থক হইয়াছিল, তাহাতে 

সন্দেহ নাই। নিম্নে কালীপ্রসন্নের রচনায় কিছু উদাহরণ দিতেছি । 

হর্ষ, দুঃখ, ক্রৌধ ও গ্রীতি প্রভৃতি ভাব-নিচয়ের ভাষা চিরকালই গাঁঢ়তার মাত্রানুসারে 

ভিন্ন ভিন্ন মুস্তি ধারণ করে। যে হর্ষ, যে দুঃখ, যে ক্রোধ, অথবা যে প্রীতি নিতান্ত তরল 

সহজেই তাহ। বাহির হইয়া পড়ে । যেমন তরল ভাব, তেমন তরদ ভাষা । মগুষ্ের মন অল্প 
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হর্ধে শফরীর ন্যায় চঞ্চল হয়, অল্প আনন্দে অধীর হইয়া উঠে, হর্য অথবা আনন্দজনিত হান্টোললাদ 
তখন নিবৃত্ত হয় না । [ প্রভাতচিন্তা ]। 

যৌগেন্দ্রনাথ বিস্তাভুষণ ১২৮১ সালে--ষে বৎসর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বান্ধব 
পত্রিকা প্রকাশ করেন সেই বৎসরই- আ ধ্য দশ ন পত্রিকা বাহির করেন। 
কালীপ্রসন্নের মত যোগেন্দ্রনাথও বিদ্ধাসাগরপন্থী। কিন্তু ইহার ভাষা 

কালীপ্রসম্নের ভাষা অপেক্ষা আরও ওজন্বী। যোগেন্রনাথের জোসেফ 
ম্যাটূসিনিও নব্য ইতালী ১২৮৬ সালে পুস্তকাক্রারে প্রকাশিত হয় $ 
নমুনা হিসাবে ইহা হইতে কিঞ্চিৎ অংশ তুলিয়! দিলাম । 

কিন্তু মানব-জাতির ভবিন্ৎ অদুষ্টের উচ্জবগতার উপর আমাদিগের অবিচলিত বিশ্বাস, 

হুতরাং কবিত্বের অন্তিত্বেও আমাদিগের পূর্ণবিশ্বাস। জন্ম পরিগ্রহ করিয়! মানব মাত্রেই কতক 
গুলি কর্তব্য নিচয়ে আবদ্ধ হয় এবং সেই সকল কর্তব্যের সংসাধনে যে গুরুতর মহত্ব আছে ও 

আল্মবিসজ্জনে যে অলৌকিক উঁদার্ধয আছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। স্বদেশ ও শ্বজাতি যে 

ধর্মের মধ্যবিন্দু, পৃথিবী ও মানব জাতি ষে ধর্মের পরিধি, শ্বাধীনতা, একত| ও বিশ্বপ্রেমিকতা যে 

ধর্মের বাসার্ধত্রয়__সে ধর্দ্বে আমাদিগের অচলা ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস। এ ধর্মের সমস্তই 
কবিত্বপূর্ণ । যে যে দেশে আক্রান্ত অধিকার নিচয়ের বিরুদ্ধে জাতীয় ক্রোধ উদ্দীপিত হয়, মেই 

সেই দেশেই কবিত্ব ; যে দেশেই জাতীয় ক্রন্দনের শক্তি অনুভূত ও অনুপেক্ষিত হয়, সেই দেশেই 
কবিত্ব ; যে দেশেই জাতীয় স্বাধীনতা! উদ্ধারের জন্ঠ অসংখ্য বীরপুরুষ প্রাণ বিসর্জন করিতে 

পারেন, সেই দেশেই কবিত্ব। জগতে এমন কথ নাই, যাহাতে কবিত্ব নাই। কবিত্ব সৌর 
ফিরণের স্যায় সকল পদার্থের উপর পতিত হয় এবং সকল পদার্থের সহিতই বিমিশ্রিত হয়। 

ইহার একতানিক শক্তি কাব্যদেবীর বীপার প্রতি তারের সহিত মিলাইয়াছে, কবির উন্মেষকারী 
করম্পর্শেই কেবল তাহা! উদ্দীপিত শ্ফুরিত হয়। 

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের নাম এখন আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু 

গত শতাবীর শেষের দিকে লব্বপ্রতিষ্ঠ লেখক ও সমালোচকদের মধ্যে তিনি 
অন্ততম ছিলেন। তাহার গগ্ভভঙ্গির কিছু বিশিষ্টতা ছিল | নিয়ে তাহার 

গগ্ধের কিছু নমুনা দিতেছি । 
ব্রাউনিঙের বাঙ্গালী পাঠক অনেক আছেন এমত বিবেচনা করি না। শেলি-বায়রণাদির 

ভাবাদছকরণ, আমাদের কোনও কোনও কবি এক আধটুকু করিয়া থাকেন, ব্রাউনিঙের অনুকরণ 
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বড় একটা কেহ আজও করিয়াছেন ঝ করিতে পারিয়াছেন বলিয়৷ স্পষ্টত; বোধ হয় না। 

ব্রাউনিঙের এক-আধ বিন্দু আভা, অতি ক্ষীণ ও অতি অস্পষ্ট আভার অনুকরণ ও অনুবাদ 

করিতেন একটি বঙ্গীয় বালিকা ;--কুমারী তরু দত্ত । তরু ইংরাজিতে কবিতা লিখিতেন ; 

কিন্তু সে কবিতা শক্তিময়ী। তরুর শক্তি পরিপক হইতে পারে নাই; কেবল প্রস্ফুটিত 

হইতেছিল ;-_-তরুণীর জীবনের সহিত হায়, তাহা লীন হইয়া গিয়াছে । তরুর তরুণ 

জীবনটুকুই যেন একটি আধ-নিত্রিত আধ-জাগরিত কবিত,-_কবিতাকুগ্রের যেন একটি অতি 

সুকোমল, অতি আক্ষেপময় করুণন্বপ্ন। [ কবিবর রবার্ট ব্রাউনিঙ 11১ 

* উনবিংশ শতকের শেষদিকের লেখকদিগের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 

বেশ যশ ছিল। তাহার লেখার কিছু নমুন! উদ্ধত করিয়া দিতেছি । 
ইউরোপবাসী বল, আমেরিকাবাসী বল, এ বিষম পথের কথ! এ কঠোর সাধনার কথ! মনে 

করিলে সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, সকলেই ভয়ে অভিভূত হইয়! পড়ে । তাহারা কৃপ! 

করুণ।র জন্ত লালাফিত, তাহারা নতঙ্ানু হইয়া যোড়হ।ত করিয়া! উর্ঘমুখে কীদিয়াই আকুল, 

বলহীন ও কষ্ট সহিতে অসমর্থ হইয়া তাহার! সবববদাই মুরুবিব ও মধাস্থের পদতলে লুষ্টিত। 
নানসিক বলহীনতার তাহার! বালক, আধাজ্মিক দুর্বলতায় তাহার ননীর পুতুল। তাহারা 

রক্তম1ংসের ভাবন! ভাবিয়াই আকুল। তাহাদের আত্মার রন্তমাংসই বেণী, অস্থি বড় কম।॥ 

তাহারা এখানকার ভুই মুহুর্তের জ্বালা! যন্ত্রণায় অস্থির, আর সেই ছুই মুহুর্তের জ্বাল! যন্ত্রণা! 
ঘুচাইবার জগ্তই তাহারা পাগল। ক্ষুধায় অন্ন একমুঠ! কম পাইলে, তৃষ্ণায় .জল এক গঞ্ষ 
কম পাইলে, শীতে একথানি কম্বল কম হইলে, চায়ের বাটিতে একফোটা' চিনির অভাব হইলে, 

ম্লান করিয়! একখানি বুরুশ না পাইলে, কেশবিষ্ঠাসে একটি আল্পিন কম হইলে তাহার! 
কাদিয়! রাগিয় চেঁচাইয়া মহাপ্রলয় করিয়! ফেলে ।২ 

বিদ্ভাসাগরী পদ্ধতির রচনায় রজনীকান্ত গুপ্ত অসাধারণ দক্ষতা লাভ 

করিয়াছিলেন। তাহার মত করিয়া সংস্কৃতঘে"ষা সাধুভাষায় ওরূপ প্রাঞ্জল 
এবং মনোহর গগ্ভ খুব কম লোকেই লিখিতে পারিয়াছে। রজনীকান্তের 
ভাষার কিছু উদাহরণ দিতেছি। 

কুম্ুমকোরক ধীরে ধীরে শ্ছুটনোন্মুখ হইয়! উঠিল । তাঁহার কমনীয় কান্তি, প্রশান্ত জ্যোতি 

১। সাহিত্য, দ্বিতীয় বর্ষ, ১২৯৮ সাল, পৃঃ ১৮১। 

২। এ পৃঃ ৪৭১-৭২। 

তলত ৭2 ৬ পি রিট পরও উপল সিরিজ 
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ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িতে লাগিল। সে লাবণ্যময় দেহলতার অপূর্ব বিকাশ, 

সে বিভ্রমশুন্ত সৌন্দর্যের অপূর্ব ছটা যে দেখিত, সেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়। থাকিত। এইরূপ 
কোমলতার সহিত ক্রমে অতুল তেজন্বিতা ও অসাধারণ দৃঢ়তার সংযোগ ঘটিল। যে কুহুম- 
কোরক হুমন্দ সমীরে ধীরে ধীরে আন্দোলিত হইয়৷ প্রকৃতির এই বিচিত্র রাজ্যে কেবল 'কোমল 

ভাবের পরিচয় দিতেছিল, তাহা এখন ঈষৎ উত্ভিন্র হইয়া, সৌন্দরধ্য-গৌরবের সহিত দৃঢ়তায় 
অলঙ্ুত হইয়া উঠিল । কিশোরী যৌবনসন্ধিতে যেমন লাবণ্যবতী হইলেন, সেইরূপ তেজস্ষিনী 
ও ক্ষমতাশালিনী হইয়া উঠিলেন। অস্বারোহণে, অস্ত্রসফালনে, সাহসপ্রদর্শনে ভীহার গৌরব- 

কাহিনী সমগ্র রাজস্থানে ঘোষিত হইতে লাগিল। রাজপুত ভীহাকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্যানযী 
মহাশক্তি বলিয়! বিশ্ময় বিস্ষারিত-নেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিল । [ রাজপুতবালা 11১ 

দ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১২৮৪ সালে ভারতী পত্রিকা প্রকাশ 

করেন। সেই হইতেই তাহার গগ্ভ লেখার আরম্ভ । ইনি দার্শনিক বিষয়েই 
লিখিতেন। ইহার রচনায় একটি অনন্তম্লভ বিশিষ্টতা ও নিজস্ব ভঙ্গি 

আছে। কঠিন দার্শনিক তত্ব তিনি অতি সরল ভাষায় স্পষ্ট করিয়া 
বুঝাইতে পারিতেন। ভাষা সরল, সরস ও তেজম্বী। সাধুভাষার মধ্যে 

তন্তভব শব্ধ তিনি অতি স্থন্দর ও বেমালুমভাবে প্রয়োগ করিতে পারিতেন। 

স্কত রীতি ও মৌখিক রীতি তাহার রচনায় স্ুন্দররূপে মিশ খাইয়া 
গিয়াছে । কিছু উদাহরণ দিতেছি। 

ত৷ ছাড়া--জনসাধারণের বুদ্ধির অগম্য আর এক প্রকার ছুঃখ আছে- যে ছুঃথে রাজপুত্র 

বুদ্ধদেব, মনুত্পুত্র ঈশা মহাপুরুষ এবং ত্রাহ্মণপুত্র চৈতগ্থদেব গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। এ দুঃখ 

মনুষের আত্মার গোড়াধ্যাস! ছুঃখ। সহম্ত্ের মধ্যে এক আধজন অসামান্ঠ মহীপুরুষের মনে এ 

ছুঃখ যখন দাবানলের স্তায় তেজ করিয়া ওঠে, তখন আর আর সকল ছুঃথকে কবলিত করিয়! 

তাহার শিখা আকাশাভিমুখে উদ্ধ.ত হয়। এই অনলম্পর্শ গভীর দুঃখের প্রেরণায় পৃথিবীতে 

কাধ্য যাহ প্রবস্তিত হয় তাহ! পাপভারাত্রীস্ত পৃথিবীর এমুড়া হইতে ওসুড়। পর্য্যন্ত কম্পমান 

করিয়। বহুকালের সঞ্চিত স্ত,পাকার আবর্ঞনারাশি তাহার গাত্র হইতে দুরে অপসারিত করে। 

[ গীতাপাঠের ভূমিকা ]1 

৬ ম লস্টিিস্টি ৮৯ লোন 2 ৬ পান লি পাও লিভ তেসছি লি ও ৯ লাস্ট শিপ, ০ চস চস এন্ড নী টি সতী সি লা এস্সিতা ও ৬ লা ডে চা ভেপানএতে 

১। সাহিত্য, দ্বিতীয় বর্ষ, ১২৯৮ সাল, পৃঃ ৯৭ ] 
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হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বালীকিরজয়ের কতক অংশ বজ- 
দ্রশ নে ১২৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। তাহার পরবৎসরেই ইহা পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশিত হইবামাত্র বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকের। 
ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন ।১ বস্তুতঃ ভাবের দিক দিয়! যেমন ভাষার দিক 

_ দিয়াও তেমনি বইখানি অপূর্বব । বান্মী কির জয় প্রকাশিত হইবার পর 
প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গাল! সাহিত্যকে সমুদ্ধ করিয়! 

আসিয়াছিলেন। 

১২৯০ সালের বঙ্গ দর্শনে হরপ্রসাদের কাঞ্চ নমালা নামে একটি 

ধ্রতিহাসিক উপন্তাস প্রকাশিত হয়। ১৩২২ সালে ইহা পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদের দ্বিতীয় উপন্যাস বেণের মেয়ে প্রথমে 

নারায়ণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে ১৩২৬ সালে পুস্তকাকারে 
বাহির হয়। 

হুরপ্রসাদও বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-শিষ্য । বঙ্কিমের রীতিকে হরপ্রসাদ 

আত্মসাৎ করিয়! লইয়াছিলেন। আর তাহার শেষের দিকের রচনায় এই 
পদ্ধতি তীহাঁর নিজস্ব এক বিশিষ্ট ভঙ্গি পাইয়াছিল। কাঞ্চনমালাঁর 

ভাষ৷ প্রাঞ্জল সাধুভাষা, কখনও কখনও সংস্কৃতঘে যা, ছুর্ববোধ, এবং কখনও 

প্রাকৃতঘেষা, সরল 3 মধ্যে মধ্যে মৌথিক ভাষার ক্রিয়াপদের প্রয়োগ ভাষার 

গাস্তীরধ্যহানি করিয়াছে । ছুই ধরণের লেখারই উদাহরণ দিতেছি। 
সেই ঘোর দ্বিপ্রহরা, শীণ্তনলিনী, কুমুদসন্ধ্যামোদিনী, ঝিলিরবরুতমারুতসংসেবিনী, বিহগ- 

কুলকলরববিধ্বংসিনী, পুঞ্জ পুণ্র মঞ্জু তারকারাজিব্যাপ্তা, যামিনী যখন সভয় কৃচিছুৎক্ষগুনরনা 

কামিনী ধৌত-বিধৌত নুরভিচচ্চিত বদন শাটাঞ্চলে আচ্ছাদন করে, আপন আপন প্রাণকান্তের 

নিকটাভিসারিক! হতেছেন, তখন প্রহরাধিক গাঢ় প্রগাঢ় বাহাজ্ঞানপরিশূষ্ঠ মেধ্যাষনঃসংযৌগবৎ 

পুরীতকীমনঃসংযোগবৎ, রূদ্ধবাহাকরণকধ্যানের পর সহসা কাঞ্মালার মনে প্রফুল্লতার সঞ্চার 
হইল। যেন ঘোর ঝটিকা! বৃষ্টির পর আকাশ পরিফ্ণার হইল। যেন দারুণ শ্রীক্মকরেদের পর 

ধীরে ধীরে শৈতাসৌগসধমান্াময় সমীরপ বহিল। [তৃতীয় পরিচ্ছেদ ]। 
পা চাইব পি লি লাস্সিত আলাপন লী সিটি সি ও 

১। বঙ্গদর্শন, ১২৮৮ সাল। 

৮ 

পে সপ সপ পিস সর সিসি আর্ত অগি্তা ১৬৫ গেছি 



১৬৪ বাঙ্গাল। সাহিত্যে গগ্ভ 

সর্বত্র শাস্তি স্থাপিত হইল । অশোক সসৈন্টে শীঘ্র তক্গপীলা আসিবেন শুন! গেল । কিন্তু 

কাঞ্চনের মনের শাস্তি হইল না । স্বামীর কোন সংবাদই পাওয়া গেল ন। | তিনি নানা উপায়ে 

যে সকল গোপন স্থানে বন্দীভাবে থাকিবার সম্ভাবনা, তাহার এক তালিকা লইলেন এবং 

চগ্ডালকে সঙ্গে করিয়া নিজে সমস্ত স্থানে যাইতে আরম্ভ করিলেন। [ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ]। 

বেণের মেয়ে সম্পূর্ণরূপে হরপ্রসাদের নিজম্ব রীতিতে রচিত। এই 
রীতির বিশেষত্ব হইতেছে--(১) মৌখিক ভাঁষার অনুযায়ী ছোট ছোট - 
বাক্যপরম্পরা, (২) .তদ্ভব শব্দের সহিত তৎসম শব্দের সামপ্জস্থুপূর্ণ 

প্রয়োগ, (৩) লঘু ও গতিশীল বর্ণনা, (৪) লেখক ও পাঠকের মধ্যে 
বিশ্রবূভাব। এই সকলগুলিই বস্কিমনন্দ্রের রচনার বিশেষত্ব হইলেও 

হরপ্রসাদের লেখায় ইহ পূর্ণরূপে স্ফুপ্তি লাভ করিয়াছে । বিষয়-বস্ত 

অপরিচিত বা1! কঠিন হইলেও পাঠকের মন কোথাও বাধে না। ইহার 
উদাহরণ দিতেছি । 

এবার ছবি। ছবি আক1 সেকালের একট! বাতিক ছিল । সবাই ছবি আকিত। ছোট 

লোকে অন্ততঃ ঘরের দেওয়ালে ছুটা ময়ুরও আকিয়! রাখিত ॥। বেণেদের বাড়ীর ছুপাশে ছুটা 

টাকার খলি আকা থাকিত। আর তাহার সঙ্গে এক পাশে একটা শখ ও একপাশে একটা! 

পদ্ম আক! থাকিত। লোককে বলিয়৷ দিত, এ বেণের এক শঙ্খ ও এক পদ্ম টাকা আছে। 

যে ছুখানি ছবি রাজাকে দেখান হইল, তাহার একখানিতে নারায়ণ অনস্ত শয়নে শুইয়। আছেন । 

আর একখানিতে ছুই শাল গাছের মধ্যে বুদ্ধদেব নির্ববাণ লাভ করিতেছেন । ছুইটাই শোয়া- 
মর্তি। ছুইটাই ডানপাশে শুইয়। আছেন; ভান হাতটা গালে। বা হাতটা আজানুলদ্থিত, 

উরথের উপর অলসভাবে গপড়িয়। আছে। রাজ! বিষম ফীপরে পড়িলেন, অনেক ভাবিয়। চিদ্তিয়! 

ছুইজন শিল্পীকেই সমান পুরস্কার দিলেন। ছুই জনের ডাক হইল, একজনই দুইবার আসিল ও 

ভুইটী পুরস্কার লই গেল। রাজ! আরও আশ্চর্য হইলেন। [ বেণের মেয়ে ]। 

হরপ্রসাদ ইতিহাস ও প্রত্বতত্ব বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 
তাহার রচনারীতির গুণে সব প্রবন্ধগুলিই সুখপাঠ্য ও চিন্তাকর্ষক। অনেক 
সময় মনে হয় যেন প্রবন্ধ পড়িতেছি না, মুখের কথা বা বক্তৃতা শুনিতেছি। 
তবে ছোট ছোট বাক্য ও লঘু বর্ণনাভঙগীর দরুন অনেক সময় হরপ্রসাদের 
প্রবন্ধ জমাট বীধিতে পায় নাই, খাপছাড়া খাপছাড়া বলিয়া মনে হয়। 
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প্রবন্ধের মধ্যে সরসতা অথচ জমাটভাব রামেন্ত্রক্ুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের 

লেখায় যতটা পাওয়। যায় এমন আর কাহারও রচনায় নহে। ইনি গ্রীসটীয় 

১৮৯০ সালের দিক হইতে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে 

বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেন, পরে দার্শনিক তত্বকথা, প্রত্বতব ইত্যাদি 
অনেক বিষয়েই প্রবন্ধ লেখেন।* ইহার রচনা প্রাঞ্জল, মধুর, প্রসাদগ্ডণ- 

বিশিষ্ট ও ওজম্বী ॥' ইহা ছাড়াও এমন একটা গণ আছে তাহ। ঠিক 

প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। ইহ বোধ হয় *বাগ্ভঙ্গির আকম্মিকত! 
( 005109০69010888 )। এই বিষয়ে রামেন্দ্রুন্দরের রচনায় রবীন্দ্রনাথের 

রীতির ঈষৎ প্রতিচ্ছায়।৷ পাওয়া যায়। * ভাষা! ঈষৎ পুম্পিত হইলেও 

রামেন্ত্রনুন্দরের লেখায় বিষয়-বস্ত বা ভাব কখনও ভাষার দ্বারা উচ্ছ্ুসিত বা 

উল্লজ্বিত হয় নাই ।* বাঙ্গাল! ভাষায় অন্ততম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার বলিয়। 

রামেন্্রনন্দর চিরকাল শ্রদ্ধার্থ হইয়! থাকিবেন, ইহাতে তিলমাত্র সন্দেহ 
নাই । রামেন্দ্রনুন্দরের রচনার কিছু উদাহরণ দিতেছি । 

কিন্তু এই হুল্পষ্ট লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিতেও আমর! উন্নতির সোপানে উঠিতেছি, এই 
বাক] নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। এক শত বা দেড় শত বৎসরের মধ্যে 

কলির প্রকোপ সহসা এতদুর বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে যে, বাঙ্গালীর পরমাযুঃ একেবারেই পঁগনব্বই 

হইতে পয়ত্রিশে আদিয়া দীড়াইয়াছে এবং ধর্মের চারি পায়ের মধ্যে তিনটি একেবারে চিরদিনের 

অত থঞ্জ হইয়া গিয়াছে, অবশ্ঠ এরুপ বিশ্বাস করিতে আমি বাধ্য নহি। কিন্তু আবার আমাদের 

নামাজিক গগনের পূর্ববাকাশে তরুণ হুর্য্যের উদয় হইয়াছে এবং অরুণ সারথি হস্তধৃত হরিদশ্বগণের 

রশ্িগুচ্ছ আর যে ঘুরাইয়! দিবেন ন|, ইহার স্বীকারেও আমার সাহস হয় না । [রচনা সংগ্রহ ]॥ 

বন্ততই আর আবির্ভাবের আশ! নাই। নহাঁকাব্যের মধ্যে একট। উম্মুক্ত অকৃত্রিম 
স্বাভীবিকতা আছে, তাহ! বৌধ করি আর কথনও ফিরিয়া আনিবে ন৷ । নুনিপুণ শিল্পী একালে 

তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়! গিরাছে। মহাঁকাব্য- 

গুলিকে আমর! মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এক একবার মনে 

হয়, উহীদিগকে কোন মানবহস্তনির্দিত কৃত্রিম কারুকাধ্যের সহিত তুলন! না করিয়! প্রকৃতির 
হস্ত-নির্িত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা৷ উচিত। [ নানা কথা ]। 
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রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতা তগিনীদের প্রায় সকলেরই মধ্যে অল্পবিস্তর 

সাহিত্যিক ক্ষমতা ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের কথ! পুর্ববেই বলিয়াছি। মধ্যম 

ভাতা সত্যেন্দ্রনাথও বেশ প্রাঞ্জল বাঙ্গালা লিখিতে পাঁরিতেন । জ্যোতিরিক্দ্র- 

নাথ ত বিভিন্ন ভাষ! হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 

দেবেন্দ্রনাথের জোষ্ঠা কন্তা সৌদামিনী দেবীর সাহিত্যিক হিসাবে নাম নাই । 
তথাপি ইনি কিরূপ সরল বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন তাহা নিষ্নে উদ্ধৃত 
অংশ হইতে বোধগম্য হইবে । 

একটি কথা! আমাদের মনে রাখিতে হইবে ;-_-এখনকার দিনে নিতান্ত দুর্বল লোকও যে 

পথে অনায়াসে চলিতে পারে তখনকার কালের বিশেষ শক্তিমান লোকের পক্ষেও তাহ! ছুর্গম 

ছিল। তাছাড়া এ কথাও মনে রাখ! চাই একবার পথে বাহির হইলে সে পথে চল! তেনন 

কঠিন নহে কিন্তু পথ দেখানই শক্ত ।১ 

ইহাদের কনিষ্ঠ ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম বাঙ্গালা সাহিত্যে 
ন্থপরিচিত। শুধু প্রথম মহিলা! ওপন্তাসিক বলিয়াই যে ইনি সবটুকু 

ংসার যোগ্য তাহা নহে । ইহার রচনাভঙ্গি সত্যসত্যই উৎকৃষ্ট । আকজ- 

কালকার মছিল] ওপন্তাসিক বা সাহিত্যিকদের লেখ! পড়িলে কিছুতেই 

বোধ হইবে না! যে কোন স্ত্রীলোকের লেখা পড়িতেছি। হ্বর্ণকুমারীর লেখা 

তন্রপ নহে । ইহার রচনার মধ্যে স্ত্রীহস্তের ছাপ সুম্পষ্ট। ইহার প্রথম 

উপন্তাস দী পনির্বাণ ১৮৭৫ সালের দিকে রচিত হয়, কিন্তু প্রকাশিত 

হয় প্রায় বিশ বৎসর পরে। ইহার প্রথম প্রকাশিত রচনা ছিরনমুকুল 
তৃতীয় বর্ষের ভা র তী-তে প্রকাশিত হয়। স্বর্ণকুমারীর অধিকাংশ গল্প ও 

উপস্তাস ভা র তী-তেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার শেষের দিকের 

রচন! হইতে নমুনা স্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধত করিয়া দিতেছি । 

তুমি এই রকম ভাবে কথ! কচ্ছ, যেন বয়মে তোমাদের হু'জনের মধ্যে আকাশ-পাতাল 

তফাৎ। সত্যিত আর তা নয়--তোমার আর এমন কি বন্নস, বাবা! তোমাদের বিয়েটা 
শালি রন ১ ৮৯০০ ৯১৩ ৮৩৬ ক সে পাস্তা খে অলী সিল ৯ ক বি তাদি সিটি ছি হালি ৮ ৮৬ তি কিস ৩ ৩ পপ ইপিএস সি ৫ উঃ বা ছি উস 

১1 পিতৃম্মৃতি, প্রবালী ১৩১৮ সাল। 
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কিছুতেই অশোভন হবে না । তোমার এই অস্বীকারে স্ত্রীজাতির প্রতি মধ্যাদা কিছুই প্রকাশ 

পাচ্ছে না; তুমি যে নিজেকে কি রকম খাট ক'রে দেখছ, তাই শুধু বোবা যাচ্ছে। তোমার 

মত শ্বামী লাভ কি সৌভাগোর বিষয় নয় :-_ারা ত নকলেই তোমার জন্ত হাঁ-প্রত্যাশ করে 

আছেন। [ মিলন-রাত্রি ]। 

্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের শেষ দশকে ওপন্তাসিক হিসাবে ছুইজন 

লেখকের রচনার উল্লেখ করিতে হয় । একজন শিবনাথ শাস্ত্রী, অপর ব্যক্তি 

শ্ীঞচন্দ্র মজুমদার । স্বল্প কথায় সরল ভাষায় গাহস্থ্য ছবি ফুটাইয়া তুলিতে 

'শিবনাথ দক্ষ ছিলেন। সরল ও প্রাঞ্জল গগ্ভরচন| হিসাবে ইহার 

আত্মচরি ত উল্লেখযোগ্য পুস্তক । ইহার অনাড়ম্বর, স্বচ্ছ, হৃদয়গ্রাহী 

ভাষার কিছু উদাহরণ দিতেছি । 

সর্্বজ্ো্ঠ। রাধারাণী তাহার প্রথম আদরের ধন ছিল। “রাধে! রাজনন্দিনি! গরবিনি ! 

শ্যামসোহাগিনি 1” বলিয়া যখন ডাঁকিতেন, তথন এক বৎসরের বালিকা রাধারাণী অচিরোদগত- 

দস্ত/বলীশোভিত মুখচন্ত্রে একটু হাসিয়া, ঝ'পাইয়া তাহার ক্রোড়ে গিয়া! পড়িত। তাহাকে বুকে 

চাপিয়৷ বলিতেন-_'রাখালের সনে প্রেম করিসনে রাই !' অমনি চক্ষে জলধারা বহিত। 

[ যুগাস্তর ]। 

হ্বামী বিবেকানন্দের লেখার একটি নিজন্ব ভঙ্গি আছে । ইহার ভাষ৷ 

নাধুভাষ৷ অপেক্ষা মৌথিক ভাষার অধিকতর নিকটবর্তী । মৌখিক 
ক্রিয়াপদ এবং তন্তব ও দেশী শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দ ও সমাস প্রয়োগ করা 

হইয়াছে, তথাপি ভাষা দুর্বল বা হালকা হইয়। পড়ে নাই । বরঞ্চ ওজঃগুপ 
বাড়িয়াছে বই কমে নাই। স্বামীজীর দৃপ্ত তাৰ ও অদম্য কর্খক্ষমত| 
যেন তাহার ভাষার মধ্য হইতেও ফুটিয়া পড়িতেছে। ইহার লেখার কিছু 

উদাহরণ দিতেছি । 

আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের 

খাঁযাদা-বৌচা ভাই বোন ছেলে মেয়ের চেয়ে গন্ধববলোকেও হুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু 

“গন্বব্বলোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ ু ন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখবার 

কি আর জারগ। থাকে? এই অনস্তশস্তস্তামল! সহম্রম্রোতম্তীমালাধারিণী বাঙ্গাল দেশের 
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একটি কূপ আছে। সে রূপ-_কিছু আছে মলয়।লমে (মালাবার ), আর কিছু কাশ্ীরে। 
[ পরিব্রাজক ]। 

তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়, অন্ত উপায় 

নাই। ভ।ল মন্দ বিচারের শক্তি সকলের আছে কিন্তু তিনিই বীর ধিনি এই সমস্ত ভ্রম প্রমাদ 
ও ছুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ ন! হইয়া, একহস্তে অশ্রবারি মৌচন করেন ও অপর 
অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদশন করেন। একদিকে গতানুগতিক জড়পিগুবৎ সমাজ, 

অন্যদিকে অস্থির বৈর্যাহীন অগ্রিবর্ষণকারী সংস্কারক, কল্যাণের পথ এই ছুইয়ের মধ্যবর্তী ।১. 

বঙজবাসী পত্রের সহিত বাঙ্গাল! ভাষার ছুইজন বড় লেখক সংশ্রিষ্ 
ছিলেন। একজন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ইহার লেখার আলোচন! পূর্বে 
করিয়াছি । অপর লেখকের নাম বর্তমান সময়ের সাহিত্যিকের বিশেষ 
জ্ঞাত আছেন বলিয়া! বোধ হয় না, তবুও ইহার দান বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব । 
এখনও আমরা ইহার রচনার উপযুক্ত মর্ধ্যাদা দিতে পারি নাই সত্য, কিন্তু 
কালে যে ইনি বথাযোগ্য সম্মান পাইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি 
না। ইনি ত্রেোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় । 

ত্রেলোক্যনাথের সব চেয়ে বড় পরিচয় এই যে, ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যে 
অদ্ভূত (8:9698051) রসের অঙ্টা । ইহার লেখনীতে হুস্ম বিদ্রপ, সরস 
ও নিষ্ষণটক ব্যঙ্গ এবং রূপক (৪118০£) একত্র হইয়া রচনার মধ্য 
অপূর্ববরূপ ধারণ করিয়াছে । হুতো মপ্যাচার নকৃসা-র সরসতা 
(9৪0০০) স্থল চরিত্রের বাস্তব বর্ণনায়; ইন্ত্রনাথের সরসতা স্কুল 

কষাঘাতযুক্ত, রুচিও সর্বত্র অনিন্দনীয় নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের সরসতা 
(9820087)--বাহা কমলাকান্তের দপ্তর,মুচিরামগুড়ের 
জীবনচরিতও লো ক-র হস্তে পাওয়া যায় তাহা পাণ্তিত্যপূর্ণ (৪০৪- 

99001081) | প্রিলোক্যনাথের সরসতা অনবস্য ; ইহাতে বিদ্রপ থাকিলেও 
কষাঘাত নাই। রুচি অনিন্দনীয় ; রূপকের সহিত বাস্তবের মিলনে 

অপূর্ব | ভাষাও তেমনি ভাবের উপযোগী । মৌখিক ভাষায় সরস 
১। ভারতী, ১৩০৯ সাল, পৃঃ ৪৯০। একখানি পত্র হইতে । 
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গল্প বলার ভঙ্গি সাধুভাষার অপূর্ব ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে । মধ্যে 
মধ্যে প্রাদেশিক শব্দ ও বাঁকারীতি (19$929) ভাষায় রসসঞ্চার ও চরিত্রে 

বাস্তবতা আনয়ন করিয়াছে। বিশ্তপ্ধভাবে সাহিত্যের দিক দিয়! সরস 

চরিত্র (৮০০) স্থষ্টি ইনিই প্রথম করিয়াছেন বলিলে অতত্যুক্তি করা হইবে 

না । এই হিসাবে ও সকল প্রকার সামাজিক এবং নৈতিক ভগামিকে সরস 

ব্ঙ্গে ও বিশুদ্ধ কৌতুকে কটাক্ষ করার হিসাবে বর্তমান সময়ের “পরশুরাঁন? 

ত্রলোক্যনাথের শিষ্য, একথা বোধ হয় বল! চলে । 
ত্রেলোকানাথের সরস রচনার কতিপয় উদ্লাহরণ দিয় আমার বক্তব্য 

পরিস্ফুট করিতেছি । ইহার লেখা সাধারণের খুব পরিচিত নহে বলিয়া 

কিছু বেশী করিয়া উদাহরণ দিলাম । 
ধর্মদত্ত গিয়! ঝাবাজিকে প্রণান করিলেন, পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। কোনও 

কথা ন৷ বলিয়! বাবাজী ধর্মদত্তকে চিমটা দ্বার! সবলে প্রহার করিলেন। আর বলিলেন_- 

স্ধর্মাদত্ত ! দিন দিন তুই অতি মুর্খ ও অতি নিবেরবাধ হইতেছিদ্ ! শাস্ত্রে আছে “চাচা আপন। 

বাচা।' তাই প্রতিবাসীর গৃহে ডাকাত পড়িলে সেকালের লোকে আপনার আপনার ঘরে 

দোহার! তেহার! খিল ও হুড়কো দিয়! বসিয়! থাকিত, কেহ বাহির হইত না। আজকালের 

ছেলের! সব হইল কি! পরের জন্য প্রাণ সমর্পণ ! পাঁচ বৎসরের এ কট! মেয়ে বাচাইতে জলে 

ঝাপ! এ সকলই কলির মাহাত্মা।” বীরবাল! ]। 

বাশের নলটী তাহার বড়ই সাধের জিনিষ ছিল । এক সাহেবের সঙ্গে খানসাম। হই! 

একবার তিনি পাহাড়ে গিয়াছিলেন, সেইখানে এই সখের জিনিষটা ক্রয় করেন। ইহার গায়ে 

হিজি-বিজি কালো-কালো৷। অনেক দাগ ছিল। আমীর মনে করিতেন, নলের সেগুলি অলঙ্কার, 

তাই সে হিজি-বিজি গুলির বড়ই গৌরব করিতেন! বস্থতঃ কিন্তু সেগুলি অলঙ্কার নহে, সেগুলি 

অক্ষর- চীন ভাষার অক্ষর। তাহাতে লেখা ছিল,--প্চীন দেশীয় মহাপ্রাচীরের সম্নিকট 

লিংটিং সহরের মোপিও নামক কারিগরের দ্বার! এই নলটা প্রস্তুত হইয়াছে । নল নিশ্দবাণ কার্যে 

মোপিও অদ্বিতীয় কারিগর, জগৎ জুড়িয়। তাহার সুখ্যাতি । মুল্য চারি আনা । বাহার নলের 

আবশ্তক হইবে, তিনি তাহারই নিকট হইতে যেন ক্রন্প করেন, বাজে মেকরদিগের কাছে 

শিয়া যেন বৃথা অর্থ নষ্ট না করেন। মোপিঙের নল ক্রয় করিয়া যদি কাহারও মনোনীত না হয়, 

তাহ! হইলে নল ফিরাইয়। দিলে মোপিও তৎক্ষণাৎ মূল্য ফিরাইয়া দিবেন।” যাহা হউক, 
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আমীর যে নলটী কিনিয়াছিলেন, মনের মত হইয়াছিল তাই রক্ষা । না হইলে, মুল্য ফেরত 

লইতে হইত। যুধিষ্ঠির যে পথ দিয়া হ্বর্গে গিয়াছিলেন, সেই তুষারময় হিমখিরি অতিক্রম 

করিয়!, তিববতের পর্ববতময় উপতাকা পার হইয়া, তাতারের সহম্ত্র ক্রোশ মরুভূমি চলিয়াঃ 
চীনের উত্তর সীমায় লিংটিং সহরে,আমীরকে যাইতে হইত, সেখানে যাইলে তবে মোপিঙের 

সহিত সাক্ষাৎ হইত, মোপিউ সিকিটা ফিরাইয়া দিতেন। তাই বলি ধর্মে রক্ষা! করিয়াছে যে, 

নলটা আমীয়ের মনোমত হইয়াছিল। [লুলগু]। 

নয়ন বলিলেন-_-“আমি হকৃ কথ৷ বলিব। আজ আমার অবস্থা! একটু ফিরিয়াছে বলিয়।, 

পুরাতন বন্ধুদের আমি তুচ্ছ-তীচ্ছিল্য করিব না ; তবে দেশের হাওয়া বুঝিয়৷ আমি তৌমাদিগ্নকে 

কাজ করিতে বলি। আজকাল দেশের যেরূপ হাওয়! পড়িয়াছে, তাতে সেকালের মত এখন 

আর হাবড়হাটি ব্রহ্মজ্ঞান তেত্রিশ কোটী দেবতার পায়ে তেল দিলে চলিবে ন।। উহার মধ্যে 

ছুই চারিটা মাতালো মাতালে! দেবতা বাছিয়া লইতে হইবে। পুজ! দিতে হয়, সেই ছুই চারিটী 

দেবতার দাও। আর সব দেবতার! মুখ হাড়ি করিয়৷ থাকেন, থাকুন ! ঘরের ভাত বেশী করিয়! 

থাবেন।” 

সকলেই বলিলেন-_-"ঠিক্ ! ঠিকৃ! ঠিক কথা! হাবড় তাবড় তেত্রিশ কোটির চাল কলা 

যৌগীয় কে হে বাপু! পুজা না পাইয়৷ মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাক, থাক ! বেচারি গুলি- 

খোরদের যে পুণটি মাছের প্রাণ, সে-টা তে বুঝিতে হবে? উহার মধ্যে ছু-একটী বাছিয়া লও, 
লইয় বাকি সব না-মঞ্জুর করিয়া দাও ।” 

নয়ন বলিলেন--“আমারও ঠিক এ মত। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি ছুইটী দেবত। বাহির 

করিয়াছি, এক গেলেন কাটি-গঙ্গা, আর এক রইলেন ফণী মনসা । বাকি সব না-মঞ্জুর।” 

[ নয়নঠাদের ব্যবসা ]। 

উপস্থিত সভ্যপিগের মধ্যে গগন একটু সাহসী পুরুষ ছিলেন। অতি সাহসে ভর করিয়া 

গগন জিজ্ঞাসা করিলেন, শকি করিয়া হইল ভাই? তুমি আধ পরমার চিনির জলে যোল! 

ফেলিয়া, সেই যোলাটি চুষিয়। চাট করিতে । তা ঘুচিয়া৷ আজ তোমার সন্দেশ রসগোল্প! কি 

করিয়। হইল ভাই?" 
নয়ন বলিলেন-_“হ1। এখন পথে এস! পুজ!। মানো তে! সব কথা খুলিয়া বলি, তান! 

হইলে নয়ন এই চুপ!” 

এই কথা বলিয়! নয়ন "কপাৎ* করিয়া মুখ বুজিলেন। [এ]। 

ত্রেলোক্যনাথের অদ্ভুতরসের রচনার একটু উদাহরণ দিতেছি । 
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এইরূপ ভাবিয়! তিনি কবচখানি বাম হাতের ভিতর করিলেন, আর মনন করিলেন,_ 

"আমি পৃথিবীর মুড়োতে যাইব ।” মনে করিতে ন। করিতে বীরবালা শৃগ্ঠপথে দ্রুতবেগে 

উড়িয়! চলিলেন। নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন । বীরবাল! দেখিলেন 

যে, অতি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা আমাদের এই পৃথিবীটি চারিদিকে বেষ্টিত। আকাশ ভেদ করিয়! 

সেই প্রাচীর রহিয়াছে । বীরবাল! ভাবিলেন যে, তবে এই প্রাচীর হইল পৃথিবীর শেষ, ইহার 

ওদিকে আর পৃথিবী নাই। প্রাচীরের ওধারে কি আছে? সেটি দেখিতে হুইবে। 

প্রাচীরের গাঁয়ে গোল গোল ছোট ছোট ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্র দিম! বীরবাল! 

উঁকি মারিলেন। সর্বনাশ! প্রাচীরের ওধারে, পৃথিবীর ওপারে কোটি কোটি খর্ববকায় তৃত ! 

প্রাচীর ধরিয়! ক্রমাগত তাহার! ঠেলিতেছে ; ইচ্ছ--প্রাচীর ভাঙ্গিয়! পৃথিবীতে প্রবেশ করে। 

[ বীরবালা ]। 

করুণরসের রচনায়ও ভ্রলোক্যনাথের দক্ষতা কম ছিল না। তাহার 

ময়না কোথায় নামক উপন্যাসের এখন বিশেষ প্রচার নাই বটে, 

এককালে ইহার খুব আদর ছিল। করুণরস-প্রধান রচন! হিসাবে বইথানি 
চমৎকার । হাম্তরসসমন্বিত লঘু করুণরসের রচন৷ হিসাবে ফো গলা 

দিগম্বর নামক উপস্তাঁস বা বড় গল্পটি এবং বাঙ্গাল শিধিরামনামক 

ছোট গল্পটি উল্লেখযোগ্য । এই ছোট গল্পটি (ড18০: ০৪০) ভিক্টর 

হিউগোর টয়লার্স্ অব. দি সী (1011978 01 6 96৪) নামক 

উপন্তাসের ছাঁয়৷ অবলম্বনে রচিত হইলেও দ্রলোকানাথ ইহাতে যথেষ্ট 

মৌলিকতা দেখাইয়াছেন । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে একজন লেখক মধুহদনের মত নামধাতু 
চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার নাম দেবেন্দ্রনাথ দাস-_-ডি-এন্ দাস 
নামেই ইনি ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পুঞ্পে কলেজপাঠ্য ইংরেজী সাহিত্যের 
টীকাকার হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি নিজের জীবনবৃত্থাস্ত 

পাগলেরকথা নামক গ্রন্থে উপন্তাসচ্ছলে লিথিয়! গিয়াছেন। পুস্তক- 
থানি রচিত হুইবার প্রায় ২৫ বৎসর পরে, ১৩১৭ সালে প্রকাশিত হয়। 

গ্রন্থকার তখন জীবিত ছিলেন না । বইটির ভাষা সাধারণের নিকট অস্তুত 



১২২ বাঙ্গাল সাহিত্যে গন্য 

ঠেকে বলিয়াই বোধ হয় পাঠকসমাজে আদৃত হয় নাই। নামধাতুর প্রয়োগ 
দ্বার। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা ( 65)980090% ) করিয়াছিলেন, 

ইহার জন্য দেবেন্দ্রনাথ আমাদের ধন্যবাদার্থ। পুন্তকটির ভাষা যদি কিঞ্চিৎ 
মাজ্জিত হইত, অর্থাৎ মৌখিক ও লৌকিক ক্রিয়াপদের ধযচ্ছাপ্রয়োগ না 
থাকিত, তাহা হইলে ইহা! পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিত 
সন্দেহ নাই। পাগলের কথা হইতে নমুনাম্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধৃত 
করিয়া দিলাম । | 

প্রকৃতির এই কমনীয় কান্তি আলোচিতে আলোচিতে আমরা গ্রামের ভিতর পৌঁছিলাম। 

দুর থেকে অতি অল্প বাড়ী দেখিতে পাইতেছিলাম ; ভাবিলাম, এ কি জনশুন্ত স্থানে আসিয়। 

পড়িলাঞ, কিন্ত গ্রামে প্রবেশিয়! আমার সে ভ্রম দূর হল। 

৮ 
কহ “মাখা, 

চি এ মিনিরিনি 
৯০১৪ 

সপ +-প 



নবস পরিচ্ভেদ 

রবীন্দ্রনাথ £ রবীন্দ্রী ভঙ্গির সামান্য লক্ষণ 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গগ্ভরচন! প্রকাশিত হয় ১২৮৩ সালের কান্তিক 
মুসে, জ্ঞানাস্কুর ও প্রতিবিম্ব নামক পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডে। 

প্রবন্ধটির নাম “ভূবন মোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুখ সঙ্গিনী |” 

ইহার বিষয়-বস্ত ছি ধর কবিতার বই তিনটির সমালোচনা । তখন রবীন্্র- 

নাথের বয়স পনেরো! । তাহার পর ভার তীপত্রিকায়* যুরোপ-্যাত্রী 

কোন বঙীয়যুবকের পত্র বাহির হইতে থাকে। তাঁহার পর বৌ ঠী কু 
রাণীরহাট ও কিছু কিছু প্রবন্ধ ও সমালোচন! ভা র তী-তে প্রকাশিত 

হইতে থাকে । তদনন্তর বাল ক পত্রিকায় (১২৯২ সালে ) রবীন্দ্রনাথের 
দ্বিতীয় উপন্তাস রা জর্ি-র কিয়দংশ প্রকাশিত হয়, এবং পর বৎসর ইহা 

সম্পূর্ণভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাহার পর কিছু কিছু প্রবন্ধ 

রচন! ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগা বই বা বড় লেখা বাহির হয় নাই। 

১২৯৮ সাল হইতে সাধনা পত্রিকার ধুগ আরম্ভ । তখনই রবীন্দ্রনাথের 

বিচিত্র প্রতিভা বাঙ্গালা! গছ্ভকে অপরূপ এবং বিস্ময়কর রূপ দান করে। 

তাহার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা বাহির হইয়াছে, এবং তাহাতে 

নান প্রকার গগ্ভ-ভঙ্গি বাঙ্গালীকে তৃপ্তি ও বিম্ময় দিয়া আসিতেছে, এবং 

বাঙ্গালা গন্-সাহিত্যকেও বিচিত্র অলঙ্কারে ও অপরূপ প্রশ্ব্য্য ভূষিত করিরা 
আনিতেছে। ববীন্দ্রনাথের প্রতিভা এত অদম্য, এত ্বতঃ্র্ভ যে তাহার 

হস্ত ( বার্ধক্যবশতঃ ) ক্রাস্ত হইলেও লেখনী এখনও ক্ষান্ত হয় নাই। 

রবীন্দ্রনাথের এই সুদীর্ঘকালব্যাপী গগ্ভরচনার মধো, গগ্ঠ-ভঙ্গির 
_অভিবাক্তি এবং রস সি ও তাববৈটি চনরোর দ্রিক দিয়া দেখিলে, তিন চারিটি 

১। তৃতীয় বর, ১৮০ ১ শক (০ -১৮৭ন হা )। ১৮1 



১২৪ বাঙ্গাল সাহিত্যে গ্ভ 

বা ততোধিক স্তরবিভাগ পাওয়া যায়। এই বিভিন্ন এবং ঠবচিত্র্যময় রচনা- 

মালার মধ্যে বাহাতঃ অনেক সময় এঁক্য-হুত্র মিলে না, কিন্ত সুক্ষ্মভাবে বিচার 

করিলে রচনারীতিগত একাধিক এরক্য-স্ত্র লক্ষ্য করা যায় । এইগুলিকেই 

রবীন্দ্রনাথের গগ্ঠরচনার মূলগত বিশেষত্ব বলিতে হয়। রচনার কালগত ও 

পধ্যায়গত স্তর-বিভাগের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের গদ্-ভঙ্গির 

মুলগত বিশেষত্ব গুলির আলোচনা আবশ্তক। বর্তমান পরিচ্ছেদে তাহাই 
করা যাইতেছে । পরবর্তী ছুইটি পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের গগ্ভ-ভঙ্গির 
কালগত ও পধ্যায়গত স্তর-বিভাগের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 

নুখ্য মুখ্য গগ্ভ রচনার ভাষ! ও ভঙ্গির বিশ্লেষণ করিব । 

রবীন্দ্রনাথের যে কোন গগ্ঠ রচনা একটুখানি পড়িলেই সর্বপ্রথম 

লক্ষ্য হয় তাহার বলিবার অনন্যসাধারণ ভঙ্গি। (এখনকার দিনে, 

বিশেষতঃ কতকগুলি লেখকের রচনায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষা এতদুর আত্মসাৎ 
করা হইয়াছে যে, হুঠাৎ পড়িলে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়াই ভ্রম হয়। 

যেমন হাতের লেখায়, তেমনি কবিতায় এবং সেই পরিমাণে গগ্ঠ লেখায় 

রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ এখনকার দিনে অ-সুলভ নহে । অবশ্ত এটাও ঠিক 
কথা যে, আধুনিক বাঙ্গাল। গঞ্চে রবীন্ত্রী ভঙ্গি একটি বিশেষ স্থান করিয়া 

লইয়াছে। কিন্ত বাঙ্গাল! ভাষায় আত্মসাতৎকৃত রবীন্দ্রী ভঙ্গি এক জিনিষ, 

আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্ঞান অনুকরণ আর এক জিনিষ । ) আর এই বিশিষ্ট 

বর্ণনাভঙ্গিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে প্রথমেই নজরে পড়ে অলঙ্কারশালিত্ 

অর্থাৎ বাক্যালঙ্কারের সমধিক ব্যবহার । এ-কথ৷ হয়ত অনেকের কাছে 

নূতন ঠেঁকিবে যে, বাঙ্গাল! গদ্চ সাহিত্যে আজ পধ্যস্ত যত লেখক আবিভূতি 
হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অলঙ্কারপ্রিয়তায় রবীন্দ্রনাথের কাছ ঘোষিয়! 

যাইতে পারেন এমন কেহুই নাই । ইহাতে কেহ যেন বুঝিয়া না৷ বসেন যে, 
রবীন্দ্রনাথ তাহা হুইলে বুঝি তারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষের দলে পড়িলেন। 

€ বাণভট্রের লেখার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক ধরণের লেখার কতকটা সাধন্খ্য 



বাঙ্গালা সাহিত্যে গচ্চ ১২৫ 

দেখা যায়, কিন্তু দীর্ঘসমাস-প্রিয়তায় নহে!) ইচ্ছা করিয়া, ভাবিয়! চিস্তিয়া» 

বাছিয়৷ গুছাইয় রবীন্দ্রনাথ বাঁক্যালঙ্কারের প্রয়োগ করেন নাই, ইহা তাহার 

লেখনীর মুখে আপনিই আঁসিয়। গিয়াছে, এবং সেই জন্ত তাঁহার ভাব 

অলঙ্কারের দ্বারা ভারাক্রান্ত না হইয় অলঙ্কত বা পুম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। 

আর একথ| ভূলিলে চলিবে না যে, রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ কবি, এবং তাঁহার 

কবিত্ব তাহার ব্যক্তিত্বের সহিত ওতপ্রোত। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের 

গপ্ভে কবি-সুলভ অলঙ্কারের প্রয়োগ আকন্মিক বা চেষ্টাকুত ব্যাপার 

নহে। 

শুধু বুদ্ধির উদ্বোধ করিয়া ক্ষান্ত না৷ হইয়া, একেবারে মনের অস্তঃপুরে 

পৌছিয়। হৃদয়ের অজ্ঞাত, সুপ্ত, কোমল অনুভূতিকে জাগাইয়৷ দেয়__ইহাই 

রবীন্দ্রনাথের গগ্-ভ্গির প্রধানতম গুণ। এই বিষয়েই বোধ হয় রবীন্দ্র- 

নাথের লেখার সহিত অন্তান্ত গগ্ভলেখকদিগের রচনার প্রবলতম পার্থক্য । 

রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কবিজনোচিত গতীর সহানুভূতি এবং কাব্যন্লত 

বাক্যালঙ্কার প্রভৃতির প্রয়োগই ইহার কারণ এবং করণ বলিয়া মনে হ্য়। 

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ( এখানে গণ্ভের ভাষার বুঝিতে হইবে ) প্রধানতঃ 

উতপ্রেক্ষা, উপমা, রূপক, শ্রেষ এবং বিরোধ ( 21061609815 )-_এই কয়টি 

বাক্যালঙ্কারের প্রয়োগই সব চেয়ে বেণী। অপর ছুই চারিটি অলঙ্কারেরও 

অল্প-স্বল্ন প্রয়োগ আছে। 

এই সকল অলঙ্কারের মধ্যে আবার উৎপ্রেক্ষার ব্যবহারই সর্ববাপেক্ষা 

অধিক দেখা যাঁয়। ইহার প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের মকল সমগ্নের, সকল 

পর্ধ্যায়ের ও সকল স্তরের রচনার মধ্য পাওয়! যায়। নিয়ে উদাহরণ 

দিতেছি) (অবঙ্কারগুলির উদাহরণ কিছু বেশি পরিসথাণেই দেওয়! 

যাইতেছে, যেহেতু সকল কালের এবং সকল স্তরের লেখা হইতে উদাহরণ 

উদ্ধত করিয়৷ অবঙ্কারগুলির বিচিত্র প্রয়োগ দেখান এই আলোচনার পক্ষে 

অত্যাবশ্তাক |) 



১২৬ বাঙ্গালা সাহিত্যে গল্ঠ 

যথন প্রেম, করুণা, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি সকল হৃদয়ের গুঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয়, 

তথন আমর! হাদয়ের ভার লাঘব করিয়! তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়! দিই এবং আমাদের 

হৃদয়ের পবিত্র প্রশ্রবণজাত১ সেই স্রোত হয়ত শত শত মনোভূমি উর্বর করিয়া পৃথিবীতে 

ব্মান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে, ইহা শৈলন্ধেত্রের 

শিলারাশিও উব্বরা করিতে পারে। [ভুবন মোহিনী প্রতিভা ]।২ 

মাঝে মাঝে এক একটা কথা প্রাণের মধ্যে দংশন করিতে থাকে । [ বৌঠাকুরাণীর 

ভাট 11৩ 
অন্ধকার এক-পা-এক-পা করিয়। সমস্ত জগৎ দখল করিয়া লইল। অন্ধকার দুরে 

বাগ।নের শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল গাছগুলির মধ্যে আসিয়। জমিয়। বসিল। অন্ধকার কোল-ঘেবিয়! 

অতিকাছে আসিয়া দাড়াইল! [এ] 

অন্ধকারে বাতাস হুহু করিতে লাগিল : পাছে কিছু দেখ যায় বলিয়া! সে যেন ফু" দিয়! 

আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়! দিতে চায় । [ ঘাটের কথা 11৪ 

মেয়ের গঙ্গার জলে গ! ধুইতে আসিয়াছে । তাহাদের কালে! কালো মুখগুলি জলের 

উপরে কৃঞ্চকমলের বন করিয়! রাখিরাছে। [ সরোজিনী প্রয়াণ 11৫ 

--বুষ্টি বিন্দুর নৃতোো পাতায় পাতায় উৎমব পড়িয়া গিয়াছে । | রাজধি ]। 

স্ব আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে নহিলে সে বিফল, সাহিত্যকে বুঝাইয়৷ লইতে হইবে, 

নিজের টীকা নিজে করিতে গেলে সে ব্যর্থ । তুমি যদি বুবিতে না পার ত তুমি চলিয়! যাও, 

তোমার পরবস্তাী পধিক আসিয়া! হয়ত বুঝিতে পারিবে ; দৈবাৎ যদি সমজদারের চক্ষে ন। পড়িল, 

তবে অজ্ঞাতসারে ফুলের মত ফুটিয়৷ হয়ত ঝরিয়৷ যাইবে কিন্তু তাই বলিয়া বড় অক্ষরের 

বিজ্ঞাপনের ছারা লোককে আহ্বান করিবে না এবং গায়ে পড়িয়া ভাঙ দ্বারা আপনার ব্যাথা 

করিবে না। [কাব্য। স্পষ্ট এবং অল্পষ্ট ]।৬ 

বৃদ্ধা যেন তাহার সকরণ মাতৃদৃষটির বার! সন্েহে বিপিনের সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়৷ কহিল-_ 
[ গল্পগুচ্ছ ১ সমস্যাপূরণ ]। 

শরতের উৎসবহান্তরঞ্রিত রৌদ্র সকৌতুকে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। [ গল্পগুচ্ছ £ 
না | 4 

ক ও ও স্পরি » শি তি ছি ক সি ই টি সি ৭১ ক দি টিসি ছি তরি ৯ লেস লি জাসিজীছি তি তি জ ঠ৯ কী 2 লী তপতি 2৯০৩ ৬ তা্টিত 

১। খুলে 'প্শ্রবা' আছে। ২। ॥ জানার, চতুর্থ খও, পৃঃ ৫৪৩। 
৩। ১৩৩১ সালের সংস্করণ । ৪। ভারতী, ১২৯১ সাল, পৃঃ ৩০৯ । 
৫1 এ, পৃঃ ৩৭৩। ৬। ভারতী ও বালক, ১২৯৩ সাল পৃঃ ৭১৪ 
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--এক হাদয়হীন নিষ্টরতার কুটিলহাস্ত প্রলয়ক্রীড়া করিতে থাকে-_! গ্সগুচ্ছ 2 বিচারক ]1 
_ শুস্তার মসীবর্দ জল একটি ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়াছিল। [ গল্পগুচ্ছ : কুধিত* 

পাষাণ ] 1 

একটি ক্ষুদ্র সংশয় তীক্ষ স্বরে কানে কানে বলিতে লাগিল-_[ গল্পগুচ্ছ £ ফেল্ ]। 

_-মনটা সহস! একটা বোঝ! হইয়! বুকের শিরা ধরিয়। ছুলিতে লাগিল । [ গল্পগুচ্ছ ঃ 

একরাত্রি ]। 

_-তীহাদের রেণুকণার মাদকতীয় তণ্তযৌবন নববসন্ত দিখিদিকে রোমাঞ্চিত হইয়া 
উঠিতেছে। [ গল্পগুচ্ছ £ অধ্যাপক ]। 

এই বিশাল মৃঢ় প্রকৃতির অস্তর্বেদনা যেন আমার সর্ববশরীরের অস্থিগুলির মধ্যে কুহরিত 

হইয়া উঠিল। [ ধ]। 
মহেন্দ্র প্রণয়ের উত্তপ্ত বাসরশয্য। মধ্যে চক্ষু উন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে সংসারের 

কাজ কর্ম পড়াশুনার প্রতি একটু সজাগ হইয়৷ পাঁশ ফিরিল। [ চোথের বালি ]1১ 

কিন্তু বিহারীর সেই মৃত্যুবাণাহত রন্তহীন পাংগুমুখ বিনোদিনীকে সকল কর্মের মধ্য যেন 

অনুসরণ করিয়া ফিরিল। [এ]। 

যেন কবিত্বের সিংহগ্বারে নিস্তঙ্ধ শারদমধ্যান্ধের মধুর উত্তাপে ছারবঝান বেটা দিব) পা 

ছড়াইয়! দিয়! ঘুমাইয়! পড়িয়াছে। কথাগুলে। কোনে! প্রকীর পরিচয় প্রদানের অপেক্ষা না 
রাখিয়া কোনোরূপ উপলক্ষ) অন্বেষণ না করিয়া অনায়াসে তাহার পা৷ ডিাইয়, এমন কি, 

নাঝে মাঝে লঘুকর স্পর্শে তাহার কান মলিয়! দিয়া কল্পনার অত্রভেদী মায়াপ্রাসাদে ইচ্ছাুথে 
আনাগোনা করিতেছে । দ্বারবানট! যদি ঢুলিতে ঢুলিতে হঠাৎ একবার চমক থাইয়৷ জাগি 
উঠিত তবে সেই মুহূর্তেই তাহার! যে কোথায় দৌড় দিত তাহার আর ঠিকানা পাওয়! যাইত 
না। [ ছেলে ভূলানে। ছড়া ]। 

নীরব নেত্রের যেথানে অধিকার আছে, বাক্যের পক্ষে সেখানে পদাপণ ম্পর্থাসাত্র ॥ 

[ নৌকাডুবি ]1২ 

আজিকার এই নদীতীরের শরৎসন্ধা। তাহার জগদ্যাপী বুহৎ অবদান-বেদনার নিস্ততায় 

রমেশের দেই গতজন্মকে আচ্ছন্ন করিয়া এই স্তত্বকুলায় আসবে, এ তৃণশৃ্ট লুটে, এই 

উ্স্িআল 

১। বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ সাল । 

২। বঙ্গদর্শন, ১৩১* নাল। 
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তরন্গরেখাবিহীন বিপুল জলরাশির উপরে একাকিনী অবগুষ্ঠিতমুখে ক্ষীণজ্যোৎ্ম্ন আকাশতলে 

দরাড়াইর। আছে । [ নৌকাড়ুবি ]1১ 

যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত 

শীর্ঘ শাখাপ্রশাথা উপরে তুলিয়! দরখাস্ত জারি করিতেছে । [স্বদেশী সমাজ ]1২ 

বর্ধার সন্ধায় আকাশের অন্ধকার যেন ভিজিয়! ভারি হইয়! পড়িয়াছে। [গোরা ]।৩ 

পশ্চাতে তাহারা অন্থুমরণ করিতেছে এই অন্ধ ভয় আমার সমন্ত' পৃষ্ঠদেশকে কু্টিত করিয়! 

তুলিল। [ জীবনম্থৃতি ]18 

এই মকল দুল্প্রাপ্য সুন্দর জিনিষগুলি অন্তঃপুরের ছুলভতাকে আরে। কেমন রঙ্গীন কারয়! 

তুলিত। [জীবনম্থৃতি | 1৫ 

উৎপ্রেক্ষার সহিত উপমা ও বূপকের মিশ্রণও রবীন্দ্রনাথের লেখায় 

যথেষ্ট দেখা যায় । যেমন-_ 
কেবল আমার প্রতি অবোধ অমুল্যের শ্রদ্ধা কিছুতেই হাস হইল না; প্রভাতে যখন যশঃ- 

সূর্য; আমীর সম্মুথে উদিত ছিল তখনে৷ সেই শ্রদ্ধা অতি দীর্ঘ ছায়ার স্ভায় আমার পদতললগ্র 

হইয়াছিল, আবার সায়াহ্ছে যখন আমার বশঃহুর্যয অস্তোম্ুখ হইল তথনে৷ সেই শ্রদ্ধা দীর্ঘায়তন 

বিস্তার করিয়! আমার পদশ্রীস্ত পরিতাগ করিল না । [গল্পগুচ্ছ ঃ অধ্যাপক ]। 

এই ছুটি ছবি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়! তুলিত। কোন দূর 

দেশের কোন দূরকালের উৎ্দব আপনার শব্খহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝলমল্ করিয়া 

মেলিয়৷ দিত-_এবং কোথাকার কোন্ একটি চিরনিভূৃতচ্ছায় যুগলদোলনের রসমাধুধ্য নদীতীরের 
বনশ্রেণীর মধো একটি অপরিস্ফুট গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত। [এঁ]। 

--অন্ধকার নিবিড়, আকাশ নিস্তব্ধ, পাড়াগীয়ের পথ নির্জন, কেবল ছুইধারে বনশ্রেণীর 

মধো দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দে মুঠা মুঠা আগুনের হরির লুট ছড়াইতেছে। 
[ জীবনস্মতি ]।৬ 

জীবনের সমম্ত সহজ সরল রমকে সে লঙ্কামরিচ দিয়ে ঝাল আগুন বানিয়ে জিবের ডগ! 

থেকে পাক্ষস্ত্রের তল। পর্যযস্ত লিয়ে তুল্তে চায়--অন্ত সমন্ত স্বাদকে সে একরকম অবন্ঞ 

করে। [ঘরে বাইরে] 1৭ 
শশার উট সত 7৭ ঠাস ও ভরি ৯ ছ, টোস্ট সিসি ও উতর টি ৫৮ পাস লী সখ ক সর সস রিট রি শি পি পলো লস্ট এ রর সা লা সস টিপ সপ এ এ 

১। প্র পৃহ ৪৬৩। ২। বঙ্গদর্শন, ১৩১১ সাল, পৃঃ ২৩৯। 

৩। তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৮ | ৪ | প্রঝসী, ১৩১৮ সাল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৩। 

৫ এ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩১২। ৬। এর, পৃঃ ৪১৮। 

প। সবুজপত্র, ১৩২২ পাল, পৃঃ ১৪৩। 
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তা'কে না-দেখ তে-পাওয়াটাই ঝোড়ো হাওয়ার মত আমাদিগকে এদিক ওদিক হইতে ঠেলা 

দিতে লাগিল! [চতুর ]। 

আজ মেধল! দিনের সেই আমার বন্দী কথাটাই মনের মধ্যে পাখা ঝাপটে মরচে। 

[ লিপিক! ঃ মেঘল। দিনে ]। 

সৌভাগ্যের দৌড় স্থরু হলো; সেই যাত্রাপথে কেরোসিনের ডিপো কোন্ প্রান্তে বিন্দু 
আকারে পিছিয্ে পড়লে! | জমার ঘরের মোট মোটা অস্কের উপর পা! ফেল্তে ফেল্তে 

ব্যাবসা ছু-হু ক'রে এগ'লো৷ গলি থেকে সদর রাস্তায়, খুচরে! থেকে পাইকিরিতে, দোকান 
থেকে আপিসে, উদ্ভোগ-পরব্ব থেকে হ্র্গারোহণে। [ যোগাযোগ ]। 

একটা কাঁলো৷ কঠোর ক্ষুধিত জর! বাহির থেকে কুমুকে গ্রাস করেচে রাহুর মতে । 

[এ]। 

রবীন্্নাথের ভাষার একটা বিশেষ প্রয়োগ (19107) এই উৎপ্রেক্ষা 

অলঙ্কার হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে । এই প্রয়োগ আর কিছুই নয়, কেবল 

ভাববাচক বিশেষের ব্যক্তি বা বস্তবাঁচক বিশেব্যরূপে ব্যবহার এবং তদনুযায়ী 
বিশেষণ অথবা বিশিষ্ট প্রতায়াদির প্রয়োগ । এই উপ্রেক্ষা-মূলক বিশিষ্ট- 
প্রয়োগের (19107) সহিত অনেকাংশে ইংরেজী অলঙ্কার 775081188৩ বা 

[086977৩0 1001৮00৩৮এর বথেষ্ সাদৃশ্ত বা মিল আছে। এই 

প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । বলা বাহুল্য, এইরূপ প্রয়োগের 
অনেকগুলি বাঙ্গালা ভাষার ধাতুতে বাধে নাই--কিস্ত এখানে বিশ্ববিজয়ী 

ইংরেজী ভাষার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। 
বিজন মহত্ব, হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা, একটি দিগৃগজ গাস্ভীর্্য, সুমধুর চাঞ্চল্য, বেদনাপূর্ণ 

বিদারণ রেখা, নীরব উপেক্ষা, শঙ্কিত কৌতুহল, উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্য, শব্বহীন দীপ্ত সমারোহ, 
নির্জন দারি্রয, কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা, উদ্ধত পৌরুষ, উন্মত্ত সন্দেহ, চারিদিকের 

স্রেহশূন্ত বিরাগ, অন্ধ ভয়, অন্ধ ইচ্ছা, গভীর বিষাদপূর্ণ স্বাতন্থা ; ক্ষমাহীন চিরন্দায়ের নীরব 
ক্রোধানল, উৎপাতহীন শুষ্ঠতা, অপমানিত কবিত্বের মর্মান্তিক দীর্ঘনিঃশ্বাস, অপরাধগুলা"্িজ্জাব 
এবং সরল, একটা হিং্রকুটিল কৃষ্ককুঞ্চিত ভয়ঙ্কর অপরাধপ্রবাহ, একটি অশ্রসিম্ত অবগুষ্ঠিত 
পাপ, বহিঃপৃথিবীর স্রেহহীন ম্বাধীনতা, নিলিপ্ত হুদূরতা, বিশ্রামনিরতা গ্রামন্রী, সেই বিশাল বিপুল 
বিকীর্ণতার মাঝখানে, সন্ীর্শ নীরসতা, নির্লজ্জ আয়োজন, খণকিরণখচিত একটি গভীর নিভৃত 

৯ - 



১৩০৩ বাঙ্গাল! সাহিত্যে গদ্য 

প্রদ্দোযান্ধকার, নিরতিশয় পাঁতিব্রতাটা, কাতর সঙ্কোচ, চস্ভীমগ্ুপগত অগাধআলম্, প্রশান্ত 

বিরলব্্ণ পরিণাম, নিরুপায় নৈপুণাহীনত।, নির্বাক নিরীহতা, তারাখচিত অন্ধকার, অশ্রুসিক্ত 

ভালবাসা, অপক্গপাত ভ্রুততা, অশ্রজল্লীবিত সুগভীর মৌন, অশ্রুপূর্ণ অভিমান, আত্মবিস্ৃত 

কলরব, নীরব একাগ্রতার ভাষা, অশ্রুহীন কাতরতা, দরিদ্র আয়োজন, নিস্তব্ধ উঁৎম্ুক্যের 

নিবিড়তায়, সন্দেহের ক্ষুদ্রতা, নিবিড় সামাজিকতা, উদ্ধত অবিনয়, সাঁড়ম্বর কৃত্রিমতা, সোনালি 

রঙের মাদকতা, সোজ| লাইনের তীব্র তীক্ষ কণতা, গোল আকারের সুন্দর পরিপুষ্ট পরিসমাপ্ডি 

উদার বীর্ধাবান সহিষ্ণৃতা, জীবনের ছোটে। ছোটে! পরিচয়, একটা কালো ক্ষুধা, কঠোর 

অবাধাতার ইসার!, কোথাকার কোন ওদাসীন্, জীবনট! বিবর্ণ বিরস এবং চির অভুক্ত, কৌতুহলী 

কল্পনা, কুগ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, বোব! অন্ধকার, পৈতৃক সম্পত্তির 

সাংঘাতিক সংঘাত, বোবা একট! ব্যথা, বোবা গভীরত।, কাচা সন্কোচ ; বুদ্ধ অশুচিতা ; 

ইত্যাদি । 

এখন প্রকৃত 7198118£9 বাঁ 11510866760. 701998৩৮এর কিছু 

উদাহরণ দিতেছি । এইরূপ প্রয়োগও সুপ্রচুর আছে। 
ক্ৌরমন্থণ মুখের গর্ববোজ্ছবল জ্যোতি, বিরাট বিরহীবক্ষ, বিজ্লন বিনিপ্র শব্যা, ইংরাজ-ঘরের 

চায়ের চুমুক, খধির করুণার কবিত্ব, কর্মহীন শরত্মধ্যাহ ; ইত্যাদি । 

উৎপ্রেক্ষা-মূলক এই প্রয়োগের সহিত সম্পর্কযুক্ত আর একটি বিশিষ্ট 
প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের গণ্ঠে দেখা যায়। সেটি হইতেছে বস্ত-বাচক বিশেষ্য 

অথব! বিশেষণের পরিবর্তে ভাব-বাচক বিশেষ্যের প্রয়োগ (8৪৩ 01 9159 

8108৮:80% £0. 6138 001107669 0] 107 & 00811696159 80199615০) । 

যেমন, 
অরণ্যে সেই জটিল রহস্যের ভিতরে পদক্ষেপ করিতে নক্ষত্ররায়ের পা যেন আর উঠে না। 
তাহার নিজগুহের দারিদ্র্যের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে কিছুতেই সাহার অভিরুচি 

হইল না । / 
সপিন্য উঠানের শুম্ততার দিকে তাকাইয়। রহিল। 
অপরিচিত দেশের অনাশ্রয় ও অপরিচিত লোকের অসমত্ব হইতে ছুটি লইয়া কোন একটা 

নিভৃত জায়গায় আরামে স্থায়ী হই বমিবার জন্ঠ তাহার সমস্থ শরীর মন অত্যন্ত বাগ্র হইয় 

উঠিল। 



বাঙ্গাল। সাহিত্যে গ্ভ ১৩৯ 

পৃজোৎসবের দারিঘ্রোর মাঝখানে বসিয় প্রভু ভূত্যে, ভাবী হুদিনে কিরূপ আয়োজন করিতে 

হইবে তাহারই বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 

যাহাই হউক ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বালালীলার অনেক লজ্জা! ছাপার কালির কালিমায় 

অঙ্কিত হইয়৷ আছে। 

উৎপ্রেক্ষার পরই উপম! এবং রূপকের বাহুল্য লক্ষিত হয়। পর পর 

উদ্বাহরণ দেওয়া যাইতেছে । উপমারও নানা রকম ভেদ--যেমন শ্রিষ্ট 

উপস্া, প্রতিবস্ত পম, মালোপমা, ইত্যাদি। এ সকলও রবীন্দ্রনাথের 
গৃগ্ভ লেখায় ছু্লভি নহে। এই সকলের উদ্াহরণও নিম়নোদ্ধত অংশগুলির 

ভিতর মিলিবে। 

রবীন্দ্রনাথের উপম! ও রূপক প্রায়ই উতপ্রেক্ষার সহিত মিশ্রিত থাকে । 

উপমার কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । 
তাহার মনের মধ্যে ঈর্ষা সাপের মত ফৌন্ ফৌস্ করে ও ফুলিয়। ফুলিয়৷ লেজ আছড়াইতে 

গাকে। [ বৌঠাকুরাণীর হাট 11 

সেই অতিজগৎ জানা এবং না-জানার মধ্যে, আলোক এবং অন্ধকারের মাঝখানে বিরাজ 

করিতেছে । [কাব্য। ল্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ]1১ 

নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোট নদী, গৃহস্থ ঘরের মেয়েটির মত; বহুদূর পর্য্যন্ত তার প্রসার 
নহে ; নিরলস! তন্বী নদীটি আপন কুল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া! যায়; [ গল্পগুচ্ছ £ হুভ! ]1 

সম্প্রতি তিনি অহরহ শিশুপঙ্গপালে আচ্ছন্ন হইয়া বর্জাইস অক্ষরের ছোট বড় নোটের 

দ্বারা আন্তোপাস্ত সমাকীর্ণ ধরতিহাসিক প্রবন্ধের স্ায় শোভমান হইলেন। [গল্পগুচ্ছ ঃ মুক্তির 
উপায় ]। 

গিরিবালার সৌন্দ্ঘ) অকন্মাৎ আলোকরশ্ির স্ঠায়, বিশ্ময়ের স্ায়, নিদ্রাভঙ্গে চেতনার 
যায় একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়। দিতে পারে। 
| গল্পগুচ্ছ ঃ মানভগ্ন ]। 

শাবকহীন মুরগী যেমন হাঁসের ডিম পাইলেও বুক পাতিয়া তা দিতে বসে, হতভাগা, আমি 

তেমনি নবীনমাধবের ভাবের উপরে হৃদয়ের সমস্ত উত্তীপ দিয়া চাপিয়। বসিলাম। [গল্পগুচ্ছ £ 

মি 
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১৩২ বাঙ্গাল! সাহিত্যে গগ্ভ 

কেবল সম্প্রতি অতি অল্পদিন হইল আধুনিক কাল, দুরদেশাগত নবীন জামাতার মত নূতন 

চাল চলন লইয়। পলীর অস্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে । [ শ্রামা সাহিতা ]। 

কয়দিন মাতৃন্েহের চিরাত্যন্ত কর্তব্যগুলি পালন না করিয়া! তাহার হৃদয় গ্তষ্ভীরাতুর 
স্তনের ন্যায় অন্তরে অস্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়! উঠিয়াছিল। [ চোখের বালি ]। 

বর্ণহীন বৈচিত্রাহীন মেঘের নিঃশব্দ শাসনের নীচে কলিকাতা সহর একট! প্রকাণ্ড নিরানন্ 

কুকুরের মত ল্যাজের মধ্যে মুখ গু'জিয়! কুগুলী পাকাইয়! চুপ করিয়৷ পড়িয়া আছে। 

[ গোরা ]। 

রাত্রি গভীর অন্ধকারময়, মেঘশুন্ঠ নভত্তল তারায় আচ্ছন্ন, তীরে তরুশ্রেণী নিশীথ আকাশের 

কালিমাঘন নিবিড় ভিত্তির মত স্তব্ধ হইয়। দীড়াইয়া আছে। [এ] 

--কুনুম-নুকুমার দুইটি পদতল তাহার সমস্ত গতিচেষ্টাকে উৎসব-অবসানের সঙ্গীতের মত 

স্তব্ধ করিয়! বিছানার উপর মেলিয়া রাখিয়াছে--[ এ ]। 

দেবলোকের অনিচ্ছাসত্বেও নিতান্ত তপস্তার জোরে যে বর মানুষ আদায় করিয়৷ লয় সে 

বরের মত, লুচি কযথান! আমাদের পাতে আমিয়! পড়িত। [জীবনম্থৃতি ]। 

প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি 

সোনালি-পাড়-দেওয়! নূতন চিঠির মত পাইলাম । [ জীবনম্থৃতি ]। 
তখনো! দেখিলাম, মুখে সেই জ্যোতি-_যেন অন্তরের মধ্যে পুজার প্রদীপ জ্বলিতেছে। 

[ চতুরঙ্গ ]। 
সমুদ্রের পশ্চিসপ্রান্তে হুর্য্যান্তাট আসন্ন অন্ধকারের সম্মুথে দিবসের শেষ-প্রণামের মত নত 

হইয়। পড়িল। [এ]। 
--ও কোন্ ঘরের বউ গা ! যেন নির্মাল্যের ফুল। [ লিপিকা ঃ ুয়োরাণীর সাধ ]। 

রূপকের ব্যবহার উপমার তুলনায় বিশেষ কম নহে এবং ইহাও 
অধিকাংশ স্থলেই উতপ্রেক্ষ। মিশ্রিত। প্রায়ই সমানাধিকরণ সম্বন্ধ পদ 

€ 80708610702] £৪01815৪ )-এর দ্বার রবীন্দ্রনাথ রূপকের প্রয়োগ 

করিয়াছেন। রূপকের উদাহরণ-__ 
এই কোমল হৃদয়ে প্রেমের বৃক্ষ আষ্টে পৃষ্ঠে মূল বিস্তার করিয়াছে। [ভুবন মোহিনী 

প্রতিভা ]। 

_ তথন বংশের সৌভাগ্যশশী কুষপক্ষের শেষ কলার আসিয়া! ঠেকিয়াছে। [ গল্পগুচ্ছ £ 

ফঁজস্বয়ের যজ্ঞ ]। 



শাসিত সপাকিলা সিটি ছলে শা লি সিসি সিল ্িসিত উঠ সতী 

বাঙ্গাল! সাহিত্যে গপ্ঠ ১৩৩ 

স্“হাদয়ের বরফপিওট! গলাইয়া--[ গল্পগুচ্ছ £ মণিহার! ]। 

_ লোকালয়ের নয়নপ্রাচীরের মধো বিশ্ববিজয়ী প্রেমের এমন মহান সুযোগ মিলিত কোথায়? 

1 গ্রাম্যসাহিত্য ]। 
অকালবসন্তে রক্তবর্ণ অশোককুঞ্জে মদন-দাহনের দীপ্ত দেবরোধাগ্নিচ্ছটায় নতমুখী লঙ্জারুণ! 

গিরিরাজকন্তা। তাহার সমস্ত ব্যর্থ পুষ্পাভরণ বহিয়া পাঠকের ব্যথিত হৃদয়ের করুণ রক্তপদ্মের 

উপর আনিয়া দাড়াইতেন,__অকৃতার্থ প্রেমের বেদনা তাহাকে চিরকালের জন্ক ঘেরিয়া থাকিত। 

এখনকার সমীলে'চকের মতে এইথানেই কাব্যের উজ্জ্বলতম শুধ্যাস্ত, তাহার পরে বিবাহের রাত্রি 

অতাস্ত বর্ণচ্ছটাহীন। [ কুমারসম্ভব ও শকুস্তল৷ ] 1১ 

_-তাঁহা সাধ্বী-নারী-হৃদয়ের অতিনিভূত বৈকু্লোক হইতে একটি নির্মল প্রেমের সঙ্গীত। 

[ চোখের বালি ]। 
সেই ভাৰগতীর মুখ, সেই নির্মল ললাটের উপর জলভারনজ্জ নবনীরদের মত স্তস্ভিত 

কেশরাজি, সেই সুকুমার গ্রীবা, সেই তরুণ তন্ুদেহে কোমল শাড়ীটির তরজিত অঞ্চলয়েখা।, 

নেই স্রিদ্াবিহবস্ত দৃষ্টির নিবিড় একাগ্রতা! আজ সায়াহ্কের ম্লানিমা হইয়া, সন্ধ্যাতারার মুদুরত! হইয়! 

তরুপ্রচ্ছন্ন গ্রামের নিভূত-নিস্তবনধ বিশ্রাম হইয়|, জনশুন্ট। বালুতটের দিগস্তুবিস্তারিত পাওুরত। হইয়া, 

বিশল প্রকৃতির মুক-বৃহৎ অব্যক্তভাষায় জলে-স্থলে-আকাশে,- চন্দ্রের অস্ফুটআলোকে ও বনের 

প্রগাঢচ্ছায়ায়,- নদীর স্তিমিত-গোপন গতিতে ও তটভূমির তিমিরাঁচ্ছন্ন গ্তভীর নিশ্চলতায় 

অপরূপভাবে ভাষাস্তরিত হইতে লাগিল--[ নৌকাডুবি 11২ 
-- নানাবিধ চৈতালি ফসলের স্তরে স্তরে পংক্তিতে পংক্তিতে সৌন্দর্যোর আগুন লাগিয়! 

গিয়াছিল। [ জীবনস্থতি ]। 

নমস্ত দেশের স্তনে আজ ছুধ শুকিয়ে এসেছে । | ঘরে বাইরে ]1৩ 

_-অসাড়তার একটা পাতলা চাদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল--[ চতুরঙ্গ £ 

শচীশ ]1 

-আমার প্রস্তাবটা চাকা ভাডিয়! যে মৌনের গটার মধো পড়িল। | চতুরঙ্গ £ 

শীবিলাস ]। 

সেই কারণে অমিয়াকে তিনি টিলেমির ঢালুতট বেয়ে আধুনিক আচীরহীনতার মধো উত্তীর্ণ 
হ'তে বাধা দেননি । [নামঞ্জুর গল্প ]1৪ 

চি নতি শি হ ঈিত সর্রিড্িওি ওতো 

১। বঙ্গদর্শন, ১৩৯৮ সাল, পৃঃ ৪২৫ । ২। বঙ্গদর্শন, ১৩১৯ সাল, পৃঃ ৪৬৩ । 

৩। সবুজপত্র, ১৩২২ সাল, পৃঃ ৩১১। ৪ । প্রবাসী, ১৩৩২ সাল, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ১% ! 



১৩৪ বাঙ্গাল সাহিত্যে গদ্য 

শতকর! ন'টাক। হারে হ্থদের ন'পা-ওয়াল। মাকড়সা জমিদারীর চারদিকে জাল জড়িয়ে 

চ'লেচে। [ যোগাযোগ ]। 

আজকের দিনে এই যে প্রশ্নের অঙ্কুর মাত্র, আগামী দিনে এর থেকে উত্তরের বনম্পতি জেগে 

উঠবে । [ শেষের কবিত। ]1১ 

উপমার ভঙ্গি (এবং কতক অংশে উৎপ্রেক্ষারও ) বেশির ভাগই 

রবীন্দ্রনাথের নিজম্ব । কালিদাসের পর এক বাণভট্ট ছাড়া আর কোন 

কবি উপমার এইরূপ মৌলিকতা৷ ও প্রাচুধ্য দেখাইতে পারিয়াছেন কিন! 
সন্দেহ। অল্প ছুই একটি উপমার ভাব রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্য হইতে 
লইয়াছেন । . যেমন-_ 

লাবগ্যলেখ! পশ্চিমদেশের নবশীতাগমসম্ভূত স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যোর অরুণে পাওুরে পুর্ণপরিস্ফুট 

হইয়া নির্ল শরৎকালের নির্জননদীকুললালিতা৷ অল্লীনপ্রফুল্লা *কাশবনশ্রীর মত হাস্তে ও হিল্লোলে 

ঝলমল করিতেছিল। [ গল্পগুচ্ছ ঃ রাজটাক। ]। 

(ইহার সহিত তুলনা কর! যায় কুমারসম্ভবের এই শ্নোক__ 
সা মঙ্গলনীনবিশুদ্ধগাত্রী গৃহীতপত্যুদ্গমনীয়বন্ত্! ৷ 

নিবৃতিপর্জগ্যজলাভিষেক! প্রফুল্লকাশ। বন্ুধেব রেজে ॥ [৭1১১] ॥) 

বার্থ বেশবিন্ঠাসের আক্ষেপ বহন করিয়। একটি মুছু সুগন্ধ ঘরময় ভাসিয়৷ বেড়াইতেছিল। 

[ নৌকাডুবি ]। 

( এই বাক্যটি কুমারসম্ভবের তৃতীয়সর্গের ৭৫ সংখ্যক শ্লোকটিকে স্মরণ 

করাইয়া! দেয় ) 
ধ্যানমগ্র রমেশ এবং এই সঙ্গিবিহীনা বালিকার মাঝথানে যেন জ্যোৎস্সা-উত্তরীয়ের দ্বারা 

আপাদমস্তক আচ্ছন্ন একটি বিরাট রাত্রি ওষ্ঠাধরের উপর তর্জনী রাখিয়! নিঃশব্দে ফাড়াইয় 

পাহীর! দিতেছে । [ নৌকাডুবি ]। 

(ইহার সহিত তুলনীয়-_ 
“ লতাগৃহত্বারগতৌহথ নন্দী বামপ্রকোষ্ঠাপিতহেমবেত্রঃ | 
মুখা্িতৈকাঙগুলিসংজ্ঞয়ৈব মা চাগলায়েতি গণান্ ব্যনৈধীৎ ॥ [ কুমারসম্ভব ৩1৪১ 18) 

তাহার গাস্তীর্যোর শিখরদেশে একটি স্থির হান শুভ্র হইয়া ছিল। [গল্পসগুক £ হৈমন্তী ]। 

১। প্রবাসী, ১৩৩২ সাল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৫৬। 



বাঙ্গাল! সাহিত্যে গগ্ভ ১৩৫ 

( ইহার মুল মেঘদূতের এই শ্লোকার্দ-_ 
শৃঙ্গোচ্ছ য়ৈঃ কুমুদবিশদৈ ধো৷ বিতত্য স্থিতঃ খং 

রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্রান্বকহ্যাউহানঃ ॥ ) 

উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ ইংরেজী হইতেই পাইয়াছিলেন। 

উপমার ভাব ইংরেজী হইতেও কিছু কিছু লইয়াছেন। কিন্তু এ সমন্তই 

তিনি বেমালুমভাবে বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিয়াছেন, বিদেশী ভঙ্গি বলিয়! 
একটুকুও বুঝিবার যো নাই । তবে অন্ন ছুই এক স্থলে একটু বিসদৃশ বলিয়া 
বোধ হয়। ইহার কারণ অনবধানতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইংরেজী 
হইতে গৃহীত বিসদৃশ উপমা ও উৎপ্রেক্ষার কিছু উদাহরণ দিতেছি । 

এই উন্মত্ত সন্দেহ দম্পতীর মাঝখানে প্রলয়খড়েগির মত পড়িয়। উভয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন 

করিয়া দিল। [গল্পগুচ্ছ ঃ উদ্ধার ]। 

লোকটি কে তাহ। আমার সমস্ত অস্তরাত্ম, আমার মাথ! হইতে পা পর্যন্ত বুঝিতে পারিল। 

[ গল্পগুচ্ছ ১ একরাত্রি ]। 

--কোনে! একটা! বাড়ীর দিকে চাহিয়! কখনো৷ এ-কথ! মনে হয় না যে, হয়ত এই মুহুর্তেই 
এই গৃহের কোনো একট! কোণে সয়তান মুখ গুজিয়া বসিয়া! আপনার কালে! কালো ডিমগুলিতে 

তা দিতেছে ! [ গল্পগুচ্ছ £ ডিটেক্টিভ,]। 

মহেন্দ্রের হৃদয়ে দয়ার আঘাত লাগিল। [ চোথের বালি] 

আশার ঘোমটার মধ্যে তুমুল কলহ ঘনাইয়! উঠিল। [এঁ]। 
এমন সময় বিনোদিনী নবীন রঙিন পাত্র ভরিয়৷ আশীর হাতে আনিয়া দিল। [ এ]। 

-_-এই প্রকারের একট! সম্ভাবনা আকাশে ভাসিতেছিল। [গোরা ]। 

--সেই ভালবাসার চারিদিকে ভারি একটি স্বাস্থাকর হাওয়া বহিত। | গল্পসপ্তক £ 

হৈমন্তী || 
উতপ্রেক্ষা ও উপম। প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগগুলি লক্ষ্য করিয়া 

দেখিলে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি প্রিয় অলঙ্কারবিষয়-বস্ত 

আছে। এই অলঙ্কারবিষয়-বস্তগুলি তিনি একাধিক স্থলে-_ প্রত্যেক বারেই 
অবশ্ত কিছু না কিছু পরিবত্তিতভাবে--ব্যবহার করিয়াছেন। সকল কবিরই 

এই রকম থাকে । কতকগুলি উদাহরণ দিতেছি । 
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[১] 'দরথাম্ত-নালিশ* স্বন্ধীয়-_ 
প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কবিত। কোথাও স্পষ্ট কোথাও অল্পষ্ট, সম্পাদক এবং 

সমালোচকেরা তাহার বিরুদ্ধে দরখান্ড এবং আন্দোলন করিলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার যে 

নাই। [কাব্য। স্পষ্ট এবং অন্পষ্ট ]। 

যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্ত তাহার সমন্ত শীর্প 
শাঁখা প্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। ন৷ হয়, তাহার দরখাম্ত মঞ্জুর হইল, 

কিন্তু এই সমস্ত আকাশ-কুহুম লইয়! তাহার সার্থকতা কি? [ ন্বদেশী সমাজ ]। 

_যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একট! জিহব! মস্ত একটা তৃষার দরথাস্ত 

মেলিয়! ধরিয়াছে। [ চতুরঙ্গ 2 শ্রীবিলাস ]। 

[২] “কালী-বই” সন্বন্ধীয়- 
তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল--যেন একটি লেখা খাতার উপরে দৌয়াতমুদ্ধ 

কালী গড়াইয়া পড়িল-_কাদদ্িনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশ্বগ্রস্থের সমস্ত এক মুহুর্তে 

একাকার হইয়া গেল। [ গল্পগুচ্ছ ঃ জীবিত ও মৃত ]। 
বিহারী হঠাৎ আসিঙ্া! আজ যেন মহেতন্দ্রের জীবনের ছিপি-আটা মসীপাত্র উপ্টাইয়! ভাঙিয়া! 

ফেলিল-_-বিনোদিনীর কালে! চোখ এবং কালো চুলের কালী দেখিতে দেখিতে বিস্তৃত হইয়! 

পুর্রকার সমস্ত সাদা এবং সমস্ত লেখা লেপিরা একাকার করিয়! দিল। [ চৌখের বালি 11 

[৩] “দিবা-ছিপ্রহর+ সন্বন্ধীয়_ 

সে নির্জন দ্বিগ্রহরের মত শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন। [ গল্পগুচ্ছ 2 নুভা ]॥ 

_ তাহার দৃষ্টি দিবালোকের নায় উন্মুক্ত এবং নিভাঁক। [গল্পগুচ্ছ 2 মহামায়! ]। 

- তাহা মধাহ্কের মত হুল্পষ্ট, অনাবৃত এবং বর্ণচ্ছটাবিহীন নহে। [গল্প চারিটি ঃ 

দপহরণ ]। 

[৪] “বেদনা” সম্পর্কীয়-- 
- যেন এক বিশ্বব্যাপী বুহৎ অব্যক্ত মন্মব্থ! প্রকাশ করিতে লাগিল । [ গল্পগুচ্ছ ঃ 

পোষ্টমাষ্টার ]। 

তাহার এই চঞ্চল! যুবতী স্ত্রীর প্রতি সদীশঙ্ষিত ভালবাস! উগ্র একটা বেদনার মত বিষম 

টন্টনে হইয়। উঠিল। [ গল্পগুচ্ছ 2 শাস্তি ]। 

এই বিশাল মুঢ় প্রকৃতির অন্তর্বেদনা যেন আমার পসর্ববশরীরের অস্থিগুলির মধে। কুহরিত 

হ্ইয়! উটুল_[ পাল্পগুচ্ছ অধ্যাপক ]1 
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জলে স্থলে আকাশে একটি বৃহৎ বেদনা বাজিয়। উঠে। [গ্রাম্য সাহিত্য ]। 

[৫] “মন্ক* সম্পকীয়-- 

-যথন জগৎকে উৎ, ঘূর্ণিতমন্তিফ, রক্তনয়ন মাতালের কুদ্থাটিকাময় ঘূর্ণামান স্বরদৃশ্ট 
বলিয়া মনে না হইয়া__[ বৌঠাকুরাণীর হাট ]। 

ক্ষমতামদ মদদিরার মত তাহার শিরায় সঞ্চারিত হইতে লাগিল । [রাঁজধি ]। 
এমন সময় বিনোদিনী নবীন রঙিন পাত্র ভরিয়া আশার হাতে আনিয়া দিল । [ চোখের 

বালি ]। 

দুচার লাইন পড়িবামাত্র একটা! হুখোন্মাদকর সন্দেহ ফেনিল মদের মত মনকে চারিদিকে 
ছাপাইয়া উঠিতে থাকে । []। 

এদিকে সেই কর্মহীন শরৎ মধ্যাহ্ের একটি সোনালি রঙের মাদকত। দেয়াল ভেদ করিয়া 
কলিকাতা সহরের সেই একটি সামাস্ ক্ষুদ্র ঘরকে পেয়ালার মত আগাগোড়া ভরিয়। তূলিতেছে। 
[ জীবনন্তি ]। 

হেমন্তের ছোটো ছোটো দিনগুলে। গানের মদে ফেনাইয়া! যেন উপচিয়! পড়িল। [চতুরঙ্গ : 
দমিনী | 

উঠে দেখি গলির আলোট! ঘন বৃষ্টির মধ্যে মাতালের ঘোলা! চোখের মত দেখতে । 

| লিপিকা £ বাণী ]। 

[৬] শিশু” বিষয়ক-_ 

পদ্মার ছুই শাখাবাহুর মাঝখানে এই শুভ্র দ্বীপটি উলঙ্গ শিশুর মত উদ্ধ “মুখে শয়ান রহিয়াছে। 
[| নৌকাডুবি ]। 

একদিকের গৃহশ্রেণী সহান্ত নিপ্রিত গৌরতন্ু উলঙ্গ শিশুদের মত ধব, ধব, করিতেছে । 
[এ]। 

ভোরে উঠিয়া বিনয় দেখিল সকালবেলাকার আলোটি দুধের ছেলের হাসির মত নির্মল 

হইয়া ফুটিয়াছে। [গোর] ]। 

[৭] “নদী-সরোবর+ সন্বন্ধীয়-- 

ওকে এমন স্তব্ধ কখন! দেখিনি । মনে হল, নদী যেন চচ্গূতে চল্তে এক জায়গায় এসে 
থম্কে লরোবর হয়েচে। [ লিপিকা £ বাণী ]। 

-ঝরণ। বাধা পেয়ে যেমন সরোবর হয়ে দাড়ায় । | শেষের কবিতা ]। 
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[৮] "যবনিকা” সন্বন্ধীয়-_ 

যেই গুনিলেন মেয়েটি বোব! ও কাল অমনি সমস্ত জগতের উপর হইতে একট! কালো 

পর্ধা ছিন্ন হইয়া! পড়িয়। গেল। [ গল্পগুচ্ছ £ শুভদৃষ্টি ]। 
-_ তাহার অগ্তঃকরণের সম্মুথে একট। জ্যোতির্শয় যবনিকার মত পড়িয়া প্রতিদিনের জীবনের 

সমস্ত তুচ্ছতাকে একেবারে আড়াল করিয়! দিল। [ গোর! ]। 

পরিচিত জগতের উপর হইতে এই যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল। 

| জীবনম্মৃতি ]। 

[৯] “পক্ষী-ডিম” সন্বন্ধীয়-_ 
মনে হইল যেন একটা বৃহৎ ছুঃম্বপ্ন পক্ষী আমাদের উপরে নিস্তন্বভাবে চাপিয়া আমাদের 

কয়জনকে কয়টা ডিমের মত তা" দিতেছে। [ সরোজিনী প্রয়াণ ]। 

_ হয়ত এই মুহুর্তেই এই গৃহের কোনো৷ একটা কোণে শয়তান মুখ গু'জিয়া বসিয়া আপনার 
কালে কালো ডিমগুলিতে ত৷ দিতেছে । [ গল্পগুচ্ছ £ ডিটেকৃটিভ,]1 

পাড়ার বস্তিগুলির উপরে তখনো একখানা করিয়৷ শাদ! কুয়াশা ডিম্বগুলির উপর নিস্তক্ক- 

আসীন রাজহংসের নত স্থির হইয়াছিল। [ নৌকাডুবি ] | 

[১০] “সঙগীত-সুর+ সন্বন্ধীয়-_ 
এই ভুটি ছবি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়! তুলিত। 

[ জীবনম্মতি ]। 

সে ষেন এমন একটি জান। সুর যার পদগুলি মনে পড়চে না। [লিপিক। £ সিদ্ধি ]। 

[ ১১] “কল-ইট্টিম+ সম্বন্ধীয়-_ 
সেদিন বাংলা দেশের সময়ের কলে পুরো ইষ্টিম দেওয়। হয়েছিল । [ ঘরে বাইরে ]1 

সবাই বললে, “একেই বলে কপাল!” অর্থাৎ, পূর্ববজন্মের ইঞ্টিমেতেই এ-জন্সের গাড়ি 

চ'ল্চে। [ যোগাযোগ 11 

[১২] “পদক্ষেপ? সন্বন্ধী়-- 
_-যে ভালবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং নকল কথ মুখ ফুটিয়। বাহির হইতে 

পারে ন্ঁ_[ গল্পগুচ্ছ ১ মণিহারা ]1 
রব নেত্রের যেখানে অধিকার আছে, বাকোর পক্ষে সেখানে পদার্পণ স্পর্দামাত্র । 

[ 'নীকাজবি।। 
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এই রকম আরও অনেক শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। দিগদর্শন 

হিসাবে আমি কিছু করিয়া দিলাম । 

রূপকের পরই গ্লেষালঙ্কারের নাম করিতে হয়। শ্রেষ রবীন্রনাথের 
গগ্ধ লেখায় যথেষ্ট পাওয়া যায় । এই হিসাবেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাণভট্ের 
তুলনার কথা মনে আসে । বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সরসতার ( 002100ঘ ) 

খাতিরে রবীন্দ্রনাথ শ্শেষের প্রয়োগ করিয়াছেন । শ্রিষ্ট উপমাদ্দির 

উদ্দাহরণ কিছু কিছু পূর্বে দিয়াছি। এখন বিশুদ্ধ গ্লেষের কিছু উদাহরণ, 
দিলাম। | 

--ঘোড়। হইতে ঘুড়ি, পুরুৎ হইতে পুরুৎনি নিষ্পন্ন করিতে হইলে, মুগ্ধবোধের সুত্র টুকৃর! 

টুকুরা৷ এবং বিষ্তাবাগীশের টীক। আগুন হইয়া উঠিত। [ বাংল! ব্যাকরণ ]1১ 

তখনো ব্যারিষ্টারী বাবসায়ের বাহের ভিতরে ঢুকিয়! পড়িয়া! ল-য়ের মধে) লীন হইবার সদয় 
তাহার হয় নাই। [জীবনম্থতি ]। 

প্রেমের বৈকুষ্ঠালেকে এত বড় কুগ্ঠা লইয়! সে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া? [গল্প- 

সপ্তক £ হালদার গোষ্ঠী ]। 

তাই প্রজাপতির ছুই পক্ষ, কম্তাপক্ষ ও বরপন্ষ ঘন ঘন বিচলিত হইয়া! উঠিল । [ গল্পসপ্তক £ 

মানুষের যোগ যদি সংযোগ হয় ত ভালই, নইলে সে দুর্যোগ । [ শিক্ষার মিলন 11২ 

অবশেষে অসহযোগের যোগিনীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে__[ নামগ্রুর গল্প ]। 

ইংরেজী ছাদে রায় পদবী “রয়” ও “রে” রূপান্তর ধখন ধারণ করলে তখন তার শ্রী গেল 

ঘুচে কিন্তু সংখ্যা হলে! বৃদ্ধি। [শেষের কবিত৷ ]। 

অন্তান্ অর্থালঙ্কারের মধ্যে 95090300199, 19605 10, 

ঢ)018:%10, 03500০:00, (বিবৌধাভাস ) 298£17% (দীপক ) 

[160$98, আক্ষেপ ইত্যাদির প্রয়োগও নিতান্ত অল্প নহে । কিছু উদাহরণ 

দিতেছি। 
উপ সি লোন তা লা রা লি টিটি এ বি ন্ট পনি সিসির তি সত আপা ছি পাস্িতস্সিতিশ পস্জিতাস্িল সক 

১। বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ সাল, পৃঃ ৪৫১। 

২। প্রবাসী, ১৩২৮ সাল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ 4৮৪ । 

তি 



১৪০ নাঙ্গালা সাহত্যে গছ 

৪71)809০013৪--- 

জামাই অস্তঃপুরে আসিয়।ছেন । ছুল-বিশিষ্ট সৌন্দধ্যের বাকের ম্যায় রমণীগণ চারিদিক্ 

হইতে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে । [ বৌঠাকুরাণীর হাট ]। 
রঘুপতি আবার মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। গিয়! দেখিলেন কোন প্রেমপূর্ণ হৃদয় বন্রাদি 

লইয়! তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই। [রাজধি]। 

-__অথচ ইহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ সমস্ত পৃথিবীতে আর কেহই নাই, কেবল দীপহীন 

কুটারপ্রাস্তে কয়েকথানি জীর্ণ অস্থি এবং একটি হতাশ্বাস ভীত হৃদয়। [ গল্পগুচ্ছ ৫ 

নস্যাপূরণ 11 

--বসনভুষণাচ্ছন্ন লঙ্জান্ত,পের নিকট হইতে-_[ গল্পগুচ্ছ £ সমাপ্তি ]। 
--এমন সময় দরজার বাইরে নির্জন বারান্দায় একটি ভীরু ছায়া দেখ! দিলে। [নামঞ্জুর 

গল্প |) ৃ 

119601)5 2) 

এ ত সে মেয়ে নয়! হঠাৎ বুকের কাছ হইতে একটা কালে বজ্র উঠিয়। তাহার মস্তিষ্কে 

যেন আঘাত করিল। [ গল্পগুচ্ছ £ শুভদৃষ্টি ]। 

এমন সময় বিনোদিনী নবীন রঙিন পাত্র ভরিয়। আশার হাতে আনিয়া দিল। [ চোখের 

বালি ]। 
রে যেন সৌন্দোর কোন্ পেয়ালা একেবারে উপুড় করে ঢেলে দেওয়া-- 

[ ঘরে বাইরে 11১ 

13১10910)-- 

নব্যসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন শ্বভাব-সিদ্ধ বিধাতা-দত্ত স্থমহৎ্ বর্বরত। হারাইয়-- 

[ গল্পগুচ্ছ ঃ মগিহারা ]1 

দাঁমিনী শচীশের কথা বুঝিতে পারিল কি না জানি ন1, কিন্তু শচীশকে বুঝিতে পারিল। 

1 চতুরঙ্গ £ প্রীবিলাস ]1 
---তাহার মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, অথবা ছিল না, যাহা দেখিয়া অথবা কল্পনা 

করিয়! বনোয়ারির পিত্ত ভ্বলিয়া গেল। | গল্পসপ্তক £ হালদারগোষ্ঠী ]। 

_-মীনুষ পণ করে পণ ভাঙিয়া ফেলিয়া! হাফ ছাড়িবার জন্ত। [ গল্পসগ্তক £ হৈমন্তী ]। 

লাভ স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক | [ ঘরে বাইরে ]1 
হয়া এন্ড এ » সত ৬ লীম্পিটিনি ৩ সিএস লাশ কি সি পিসসিটি লি ভিপি ভি 

১7 লবুজপন্তর, ১৩২২ সাল, পৃঃ ২৮৮। 



পিস িস্িতী টি ইজিপ্ট তি জি সহ তারি লী জলা সিসি তী সিডি পাস হি সি সলাত চি 

বাঙ্গাল! সাহিত্যে গন্ঠ ১৪১ 

তাজনহলকে ভাললাগাবার জন্থই তাজমহলের নেশ। ছুটিয়ে দেওয়া! দরকার । [শেষের 

কবিতা ]। 

03 00০0:0 পা 

চারিদিকে এই জীবন্ত নিজ্জীবতার রকম সকম দেখিয়।-- গল্পগুচ্ছ ₹ একট! আধাঢ়ে গল্প ]। 

যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়! দেহ্হীন ভ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকলহান্তে ছুটিয়া-- 

[ গল্পগুচ্ছ ঃ ক্ষুধিত পাষাণ ]। 

কোন্ দূরদেশের কোন দুরকীলের উৎনব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝল্মল্ 

করিয়। মেলিয়। দিত--[ জীবনম্মৃতি ]। 

?9910% ( দীপক ) -- 

অনেক রাত্রে এক সময়ে ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাত্রার দলের ছেলের! চুপ করিয়া গেল-_ 
[ গল্পগুচ্ছ £ মশিহার! ]। 

_মগ্য মাংস ও মুখরতাই সভ্যতার মুখ্য উপকরণ । [ বাংল! জাতীয় সাহিত্য ]1১ 

আক্ষেপ ( তুলনীয় 1,160$98 )--- 

রমেশ ভাইয়ের সঙ্গেই দেখা করিতে যাইত, কিন্তু তগ্রার সঙ্গেও দেখ! হইক্স! পড়িত- 
সেরপস্থলে যোগেন্দ্র কোন কারণে উপস্থিত না থাকিলেও রমেশ অতাস্ত হতাঁশ হইত না। 

[ নৌকাডুবি ]। 

শারদ্ধত ও শাঙ্গ রবের বয়ন বখন দশ বারো৷ ছিল তখন তাহার। কেবলি, বেদমন্ত উচ্চারণ 

করিয়া অগ্রিতে আহুতি দান করিরাই দিন কাটাইয়াছেন একথ৷ যদি কোন পুরাণে লেখে তবে 

তাহা আগাগোড়াই আমর! বিশ্বাস করিতে বাধ্য নই।  জীবনস্থৃতি]। 

কলিকীতার এই সহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ থাট্নিটাই যে বাঁশির তান, এ 

কথাটাকে ঠিক সরে বলিতে পারি এমন কবিত্ব-শক্তি আমার নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল 

সে হাটিয়াও নয় ছুটিয়াও নয় একেবারে নাচিয়! চলিয়! গেল। [ চতুরঙ্গ 2 শ্রীবিলাস ]। 

80618565195 (আবৃত্তি )--এই এলঙ্কার রবীন্দ্রনাথের গন্ভের ভাষার 

একটা প্রধান বিশেষত্ব একথা বল! চলে। প্রথমদিককার রচন! অপেক্ষা 

শেষদিককার ডাঃ নি ভঙ্গি বেশী টা দেখা যায়। 
রঃ 

০ ৯০ উট পি পিজি সত ঈসা ছি রী সির আত আর সমতা উস 

১। সাধন, ১৩০১-০২ নাল, প্রথম তাগ, গৃহ ₹৬১ | 



১৪২ বাঙ্গালা সাহিত্যে গছ 

উদ্াহরণ-- 
বড় বড় ব্যাপার বিপর্ান্ত হইয়! যায়, কিন্তু এটুকু থাকে! বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়, কিন্ত 

চায়ের নেশ! বরাবর টিকে ; চোখে চোখে যে ছিল, সে চিরদিনের মত অন্তরালে পড়িয়া যায়, 

(কন্ত ধূমপানের হু'কাটি কোনদিন কাছছাঁড়া হয় না__[ নৌকাডুবি ]। 
দান চোখে দেখা যায়, কিন্ত আদান হৃদয়ের ভিতর লুকানো । [উ]। 

হঠাৎ জীবনটা ফাকা এবং সংসারট| নিতান্তই ফাঁকি বলিয়া তাহার কাছে মনে হইতে 

লাগিল । [গল্প চারিটি £ পণরক্ষা ]। 

যাহা দেখিল।ম না তাহার খেদ মিটিতে বিলম্ব হইল না-_যাহা দেখিলাম তাহাই আমার 

পক্ষে যথেষ্ট হইল। [ জীবনম্মতি ] 1 

উহার মধো তথা খুঁজিলে ঠকিব কিন্তু সত্য খু'জিলে পাওয়া যাইবে । [ ভারতবর্ষে 
ইতিহাসের ধারা 11১ 

তাঁদের কণ্ঠে সুরের আভীস মাত্র ছিল না, কিন্তু বাহুতে শক্তি ছিল সেকথ| কার সাধা 

অস্বীকার করে। [ শিক্ষার মিলন ]। 
দনয়স্তী হ্বয়ত্বর! হয়েছিলেন বলেই দেবতাকে বাদ দিয়ে মানুষকে নিতে পেরেছিলেন, তোমরা 

স্বয়ন্বর। হতে পারনি বলেই রোজ মানুষকে বাদ দিয়ে দেবতার গলায় মালা দিচ্চ। 

€ ঘরে-বাইরে ]1 ২ 
রাস্তার শেষ নেই কিন্তু চলার শেষ আছে। একদিন সেই শমে এসে সে থাম্ল। 

বপিকা ই রাজপুত,র ]। 

ক্রু 0110785-এর উদাহছরণ-- 

1$ _অন্ধ, অন্ধতর, অন্ধতম রজনীর মধ্যে-_[ বৌঠাকুরাণীর হাট ]। 

£১1161011178%-এর উদাহরণ--- 

চারিদিকে চাদর পড়িয়াছে, মধ্যস্থলে জরিখচিত মছলন্দের গদি, তাহার উপর একটি রাজা 
ও একটা তাকিয়৷ । [ বৌঠাকুরাণীর হাট ]। 

রবীন্দ্রনাথের গগ্য-ভঙ্গির অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে প্রতিবস্ত,পমা, 

দৃষ্টান্ত অথব! অর্থাস্তরন্াস দ্বারা কিংবা! উপম! রূপকাদি অলঙ্কারের পুনরুক্কি 

বারা উজ বিষয়ের সমর্থন বা ব্যাখ্যা করা । এই হিসাবে রবীন্দ্রী রীতিকে 
্ 2৮৯ পলাসপিিস্িলাসি লাস সিকি লাসিস্সিবাস্িশসসিপ ৯ শান্ত লী পিসি ও সর্ট ৯ লি স্ছিত 

১।1 শ্রবাসী, ১৩১৯ সাল, প্রথম থণ্ড, পৃঃ ৬। 
২1 সবুজপত্র; ১৩২২ সাল, প্রঃ ৯৩ | 

চা 



বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্ ১৪৩ 

81019796015 ৪1৩ বা ব্যাখ্যাত্মক পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। এই 

পদ্ধতির যেমন অনেক গুণ আছে, তেমনি দোষও কিছু কিছু আছে । অনেক 

ভালে ভালো উপম। প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগ ব্যাথ্য। বা সমর্থনের জন্ত, 

খেলো! বা হাল্কা! হইয়া গিয়াছে । আর এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের লেখায় 

প্রকৃত 0%78005 মিলে না। ব্যাখ্য। করিয়া দিলে [%:৯0০%-এর বিশেষত্ব 

থাকে না। নিম্নের উদাহরণটিতে এই কারণেই 0%:%002 বা বিরোধাভাস 

জন্মিয়। উঠিতে পারে নাই । 
মনে আছে, ছেলেবেলায় আমাদের তেতালায় ছাদের সন্কীর্ণ কাণিসটার উপর দিয়ে চলে" 

যাওয়াটাকে উচুদরের থেল| বলে মনে করতুম। ভয় করত না বলে' নয়, ভন করত 
বলে'ই। ভয় নামক প্রাণের পাহীরাওয়ালাটা ঠিক সেই মোড়ের মাথায় দেখ! দিত ব'লেই 

তা'কে বাঙ্গ করাটা মজা! বলে" মনে হত । [ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি 11১ 

প্রতিবন্ড.পমার উদাহরণ পূর্বের দিয়াছি। এখন দৃষ্টান্ত, অর্থান্তরন্াস 
এবং অন্তান্তি অলঙ্কারের প্রয়োগের দ্বার ব্যাখ্যাত্মক পদ্ধতির উদাহরণ দেওয়া 

যাইতেছে । 
মহারাজ ইহাদের লইয়৷ বেশ আছেন । দিনরাত প্রথর বুদ্ধিমানের সঙ্গে থাকিলে বুদ্ধি 

লোপ পায়। ছুরিতে অবিশ্রাম শণ পড়িলে ছুরি ক্রমেই অন্তর্ধান করে। একটা মোট! 

বীট কেবল অবশিষ্ট থাকে । | রাজধি ]। 

সকল কবির কাব্যেরই গু অভ্যন্তরে এই পূর্বমেধ ও উত্তরমেঘ। সকল বড় কী”. 

আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দেশ করে। প্রথমে 
বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির করে, আর একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়। দেয় । প্রভাতে পথে লইয়! 

আসে, সন্ধ্যার ঘরে লইয়! যায়। একেবারে তানের মধ্যে আকাশ পাঠাল ঘুরাইয়৷ মের মধে 

পূর্ণ আনন্দে দাড় করাইয়৷ দেয়। [ মেঘদুত ]।1২ 

এখানে প্রথম বাঁক্যের উক্তিটি পরবন্তী চারিটি বাক্যে চাবিটি বিভিন্ন 

উক্তির দ্বারা ব্যাখাত বা সমথিত হইয়াছে । 
পম লাস লিমিট সি লী, লীলা নিল তাজা ২০৯ জি আলী সী সপিসসপতী উর সিল সা পরী বল সিন সি সিরা সা সি অর সির দত সস জি স্ছি সিলি জিও অতি সরি ভা সত সিসির বর মত সিএ জা আর রটনা 

১। প্রবাসী, পৌষ ১৩৩১ সাল, পৃঃ ২৯৪। 

২। বঙ্গদর্শন, ১৩*৮ সাল, পৃঃ ১৭৭ । 



১৪৪ বাঙ্গাল সাহিত্যে গন্ঠ 

শকুস্তলীর এত ছুঃথকে নিক্ষল করিয়া শুষ্ঠে হুলাইয়৷ রাখ! যায় না। যজ্ঞের আয়োজনে 

যদি কেবল অগ্নিই জলে, কিন্ত তাহাতে অননপাক না হয়, তবে নিমস্ত্রিতদের কি দশা ঘটে? 

[কুমারসম্ভব ও শকুম্তল। 11১ 

পুরে যে শাসনের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম হিমালয়ে যাইবার সময়ে তাহা একেবারে 

ভাঙিয়। গেল। যখন ফিরিলাম তখন আমার অধিকার প্রশস্ত হইয়। গেল। যে লোকটা 

চোখে চোখে থাকে সে আর চোখেই পড়ে ন! ; দৃষ্টিন্ষেত্র হইতে একবার দূরে গিয়া ফিরিয়া 
আসিয়! তবেই এবার আমি বাঁড়ির লোকের চোথে পড়িলাম। [ জীবনম্মৃতি ]। 

এই জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র যে পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন সে কথ হয়তবা 

কালগত ইতিহাসের দিক দিয়া সত্য নহে, কিন্তু ভাবগত ইতিহাসের দিক দিয়া এই তিন বাক্তি 

পরম্পরের নিকটবত্তী। আকাশের যুগ্মনন্ষব্রগুলিকে কাছে হইতে দেখিতে গেলে মাঝথানকার 

ব্যবধানে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়। দেখায়--তাহারা ষে জোড়া তাহা দুর হইতে সহজেই দেখ! 

যায়। [ ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধার! ]। 

দ্রকারের অবজ্ঞ। করলে তাঁর কাছে চিরখণী হয়ে সুদ দিতে দিতে জীবন কেটে যায়। 

তাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা মুক্তি পাই। পরীক্ষকের হাত থেকে নিম্কৃতি পাবার 

সব চেয়ে প্রশস্ত রাস্তা হচ্ছে পরীক্ষায় পাশ করা । [ শিক্ষার মিলন ]। 

রবীন্দ্রনাথের লেখায় 000০0: বা সরসতার প্রধান উপকরণ হইতেছে 

10100392800, 1:01 এবং 88:98) বা ব্যাজস্তরতি। শ্রেষের এবং 

অন্যান্ত অলঙ্কারেরও এই প্রয়োজনে ব্যবহার হইয়াছে । এই জন্যই রবীন্দ্র- 

নাথের সরসতা অনেকটা 29808170108] বা বুদ্ধিগ্রাহা। যেমন-_ 

পাশ একটিও দেয় নাই বটে কিন্তু কালেক্টরীতে ৩,৩৭৫ টাকা খাজানা দিয়! থাকে। 

[ গল্পগুচ্ছ £ যজেেখরের যজ্ঞ ]। 

কলিকাতার এ বাসায় হ্ুভার ম! একদিন হুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়৷ দিলেন। আটিয়া 

চুল বাঁধিয়া, থোপাঁয় জরীর ফিত। দিয়া, অলঙ্কারে আচ্ছন্ন কয়িয়া তাহার শ্বাভাবিক শ্রী যথাসাধা 

বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। [ গল্পগুচ্ছ ঃ সুভ! ]। 

__তথন পাঁতল! ধুতির উপর ওয়েষ্টকোট্পরা ফুলমোজা! মণ্ডিত দর্শকমণ্ডলী *এক্মেলেন্ট ৮ 

“এন্সেলেন্ট* করিয়া উচ্ছ,সিত হইয়া উঠে। [গল্পগুচ্ছ £ মানতঞ্রন ]। 
এর রি পিল লিস্সস 

21 এ, পৃঃ ৪৩৩। 

০ ০ 
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তিনি কঠিন ভাবে বলিতেন, পুলিন আগে উপার্জন করিতে আরস্ত করুক তাঁর পর বধু 

ঘরে আনিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়। যাইত। 

[ গল্পগুচ্ছ £ অনধিকার প্রবেশ ]। 

সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি কাচা আম, ঝাললঙ্ক৷ এবং কড়া স্বামীই ভালবাসে । [গল্পগুচ্ছ ঃ 

মণিহারা ]। 

শুনিয়। বাবার বৌমা নীরবে একটুখানি স্মিতহাস্ত করিলেন । আমিও কথাটাকে ঠা 
বলিয়া হাসিলাম, কিন্তু এ-রকম ঠাঁটা ভালো! নয়৷ [ গল্পচারিটি ১ দর্পহরপ ]। 

কশ্ম্ফল এবং ভগবানের ইচ্ছা দোইহংবাদ এবং ভক্তিতত্ব সমন্তই কৃষ্ণদয়াল সম্পূর্ণ সমান 

ভাবে গ্রহণ করেন- পরস্পরের মধ্যে যে কোন প্রকার সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে তাহা! অনুভব 

মাত্র করেন ন!। [গোরা ]। 

অনুপ্রাস ঘটিত সরসতার একটি উদাহরণ দিতেছি-- 
আমাদের ভারত-ইতিহাস-সমুদ্রের পাতিহীস, বঙ্গসাহিত্য কুগ্রের গুঞ্রোম্মত্ত কুঞ্জবিহারী 

বাবু কলম ধরিয়াছেন ; অতএব প্রাচীন ভারত-দাবধান ! কোথায় খোঁচা! লাগে কি জানি! 
অপোগণ্ডের যদি কাগ্জ্ঞান থাকিবে, তবে নিজের সুধাভাণ্ডে দওুপ্রহার করিতে প্রবৃত্তি হইবে 

কেন? অথবা, বহুদর্শা প্রাচীন ভারতকে সাবধান কর! বাহুল্য, উদ্ভত লেখনী কুঞ্জবিহারীকে 

দেখিয়া তিনি পবিজ্র উত্তরীয়ে সর্ববাঙ্গ আবৃত করিয়! বসিয়া আছেন। তাই আমাদের এই 

আমড়াতলায় দামড়াবাছুরটি প্রাচীন ভারতে গাল্ভ্যালিক ব্যাটারি এবং অক্সিজেনের সংস্কৃত নাম 

খুঁজিয়া পাইলেন না । ধন্য তাহার স্বদেশ হিতৈষিতা ! [প্রাচীন প্রত্বতত্ব 1১ 

সাধারণতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্ বা ৪5080019%] হইলেও সরসতার ওজ্জল্য 

পাঠককে চমতকৃত করিয়া দেয়। যেমন-_ 
এইত আমার সেই মাথনলাল দেখ.চি ! সেই নাক, সেই চোখ, কেবল কপালটা বদূলেচে । 

[ গল্পগুচ্ছ ঃ মুক্তির উপায় ]। 

বস্তুত ফলাফলের বিচার ভার কবির উপর নাই । কবি বলিতেছেন, যখন, 

“শরদচজ্, পবন মন্দ, 

বিপিনে ভরল কুনুমগন্ধ,” 

তখন বনের মধ্যে রাধিকাকে লইয়৷ শ্তামচন্দ্রের ভুলিতে ইচ্ছা হইল। চিকিৎসক বলিতে 

পারেন, ইহার ফল ভাল নয়--শরৎ কালের হিমে নিশ্চয় জ্বর, এবং ইহার আরম্তে বতই মাধুর্য. 
নিলি একি ০৭, এ তলা পালি সিল সামি সত পি লি এলি ৯ ৯ শাসন লী লিন তি লস্ট রী টেকি তিস্িী উ ৩ রিপন তা সচল ছল ছি তি লা তা জী অনল ওঠ সিভি পিস ক শিক ৩ রি 

এলি আস লি বং পি 

১ বধ ১২৯৮ সাল পৃঃ ৪১৯ | ] সাহিত্া, দ্বিতীয় 
ঁ॥ গ 

ক 

ক ১৩ 



১৪৬ বাঙ্গাল। সাহিত্যে গছ 

থাকুক্, ইহার পরিণামে কুইনীনের তিস্তুত।--কিস্তু সে বিচারে কবিকে ফিরাইতে পারে না। 

যতক্ষণ আকাশে শরৎচন্দ্র এবং বনে পুষ্পগদ্ধ আছে, ততক্ষণ ম্যালেরিয়ার আশঙ্কায় কাব্যের 

রসভঙ্গ হইবার কথা নাই । [কুমারসম্ভব ও শকুস্তলা ]1১ 

সকলেই জানেন আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরা কাঠির মধ্য দিয়া সন্তায 

প্রচুর পরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে তেজে যাহাজ্লে তাহা দেশালাই নহে । 

[ জীবনস্থরতি ]। 

আজ পধ্যস্ত কোন লেখকই রবীন্দ্রনাথের মত গ্ঠে অনু প্রাসের, মধুর 
প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। কলমের মুখে আপনা হইতে আসিয়া 

গিয়াছে বলিয়৷ অনুপ্রাস কোথাও অসঙ্গত বলিয়! কানে ঠেকে না, বরঞ্চ 

একটা অপূর্ধর লালিত্য আনিয়া দেয়। এই অনুপ্রাস অনেক সময় যমকের 
কাছ থেঁষিয়া গিয়াছে, তখন ইহা কতক পরিমাণে ইচ্ছাকৃত বলিয়া বোধ হয় । 
শেষের দিকের রচনায় এই যমকঘে'ষা অনুপ্রাস ষে সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছাকৃত, 
তাহাতে সন্দেহ নাই ৷ অনুপ্রাস প্রয়োগের উদাহরণ দিতেছি । 

-_সমন্ত রাজা নিত্রিত নিশীথের মত নীরব হইয়া গেলে । [রাজধি ]। 

সেদিন শরতের শিশিরে এবং প্রভাতের রৌদ্রে নদীতীরে বিকশিত কাশবনটি ঝলমল 

করিতেছিল, তাহারই মধে) সেই সরল নবীন মুখখানি কা্তিচন্দ্রের মুগ্ধ চক্ষে আঙ্বিনের আসন্ন 

আগমনীর একটি আনন্দচ্ছবি আকিয়া দিল। [ গল্পগুচ্ছ £ শুভদৃষ্টি ]। 

__নক্ষত্র যেমন প্রতিরাত্রি নিদ্রাহীন নির্মিমেষ নতনেত্রে অন্ধকার নিশীঘিনীকে ভেদ 

করিবার প্রয়াসে নিম্ষলে নিশিযাপন করে। [ গল্পগুচ্ছ 2 মহামায়া ]। 

--আমার চিত্ত যেন নীড়হারা কুদ্র পক্ষীর স্তায় প্রদোষ কালের একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন 

প্রসাদের কক্ষে কক্ষে উড়িয়৷ বেড়াইত। [ গল্পগুচ্ছ £ হুরাশা ]। 

যে স্বামী বশ হইয়া বসিয়৷ থাকে তাহার স্ত্রী বেচারা একেবারেই বেকার-[ গল্পগুচ্ছ' 

মণিহার! ]। 

--অপরিমিত স্বাস্থ্য, অবিচলিত শাস্তি এবং সঞ্চয়নান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ 

করিত। [্]। 
বিলাপ ০০ 

১। বঙ্গদণশন, ১৩০৮ সাল, পুঃ ৪২৮। 



বাঙ্গাল৷ সাহিত্যে গচ্য ১৪৭ 

সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাংলার শারদোৎসবে শ্বগীয়তা লাভ করিয়াছে। [ ছেলেডুলানে! 

ছড়। ]1 

_মগ্ মাংস ও মুখরতাই সভ্যতার মুখ্য উপকরণ । [ বাংল! জাতীয় সাহিত্য ]। 

-_সেইজস্ অদৃষ্টের তাড়নায় বিনোদিনীকে বারাসতের বর্বর বানরের সহিত বন্ঝাসিনী 

হইতে হইবে-_[ চোখের বালি ]। 

তথন কলিকাতার গজ! ও গঙ্গার ধার বণিক সভ্যতার লাভ-লোলুপ কুপ্রীতায় জলে স্থলে 

আক্রান্ত হুইয়া। তীরে রেলের লাইন ও নীরে ত্রিজের বেড়ি পরে নাই। [গোর ]। 

আস্মানে আকাশ-কুন্রমের কুগ্তবনে কতকগুলে। মিষ্ট বুলির বাঁধা-তানে বাঁশী বাজাবার জঙ্চে 

* ধর্মমবিলাসী বাবুর দলের কাছ থেকে তারা বায়না নিয়েছিল ন! কি? [ ঘরে বাইরে ]। 

কৌতুহলী কল্পনার কিশলয়গুলির মধো একটা! যেন কানাকানি পড়িয়। গেল। [গল্প 

সপ্তক £ হৈমন্তী ]1 

নেই কারণে অমিয়াকে তিনি টিলেমির ঢালুতট বেয়ে আধুনিক আচারহীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ 

হ'তে বাধা দেন নি। [নামঞ্জুর গল্প ]। 

--এমন বানান বানালে-- [ শেষের কবিতা ]। 

- পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাতে-_ প্র ]। 

--তোমার যত শািয়ে বল! কথ৷ বানিয়ে রেখে দাও। [ব্র]। 

কিন্তু রসের এই তৃপ্তি রসদের বিরলতাবশতই এটা! বেণী বল! হ'ল। [শরৎচন্দ্র 11১ 

রবীন্দ্রনাথের গ্ধ লেখায় অর্থালঙ্কারের এই যে আলোচনা করা হইল, 

ইহা হইতে কেহ যেন বুঝিয়া না বসেন, যে এই অলঙ্কারশালিতা শুধুই 
ইচ্ছাকৃত। প্রকৃত পক্ষে ইহার মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের গভীর আত্মচেতনা 
বা আত্মদৃষ্টি (90109081518 )। পূর্ববর্তী সমুদয় লেখক হইতে 

রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য এইখানে । বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকের কাছে বাহ্বস্ত 

বাহ্বস্তই ; লেখক নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিলিপ্ত রাখিয়া আগ্রহ অথব! 
অনাগ্রহের সহিত পর্যবেক্ষণ অথবা সহযোগিতা করিতেছেন। আর রবীন্দ- 
নাথের নিকট বাহ্যবস্ত সম্পূর্ণভাবে তাহার নিজের অনুভূতি বা চেতনার 
শি নীম ০টি” ০ আনি জি সা ৯ ওর অলি উজ এটি ২ শর সী আই ৮ ওটি পম এটি তি» রস সকার সপ অর্শ ্িন্বশ প্রসন্ন 

১1 প্রবাসী, ১৩৩৮ সাল, প্রথম থণ্ড, ৮০৩ । 



১৪৮ বাঙ্গাল৷ সাহিত্যে গদ্ঠ 

দ্বার ওতপ্রোত হইয়। গিয়াছে । তিনি যাহা বর্ণনা করিতেছেন তাহ! যেন 

নিজেরই বৃহৎ চেতন! বা ব্যাপক অস্তিত্বের অন্তর্গত। সেই কারণেই 

বাহিরের ঘটনা বা সংস্থান অপেক্ষা পাত্র-পাত্রীর মনের ব্যাপার বা সংস্থান 
রবীন্দ্রনাথের নিকট অধিক মূল্যবান। আর বাহিরের ঘটন! বা বন্ত তখনই 
মূল্যবান হইয়া হুইয়া উঠে যখন পাত্র-পাত্রীর ( অর্থাৎ পান্র-পাত্রীর ভিতর 

হইতে ববীন্দ্রনাথের ) মনোব্যাপারে তাহাদের কোন ক্রিয়া! বা৷ প্রতিক্রিয়া 
কাজ করে। নুতরাং এইরূপ ৪8০১1898159 বা৷ আত্মষ্টিমূলক রচনাতিজিতে 
অলঙ্কারের প্রয়োগ অপরিহাধ্য। এইটাই রবীন্দ্রনাথের রচনাঁপদ্ধতির 

সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব। 



দশস পরিচ্ছেদ 

রবীন্দ্রী ভঙ্গির বিশেষ লক্ষণ 

পূর্ব পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের গগ্-ভঙ্গির সামান্ত-ধর্মের আলোচনা 

করিয়াছি, এখন বিশেষ-ধর্মের আলোচনা! কিছু করিব। প্রথমে বাক্য- 

গঠনরীতি সম্বন্ধে কিছু বলিব, তাহার পর পদ ও শব প্রয়োগের রীতি 
সম্বন্ধে । 

দীর্ঘ বাক্য-পরম্পরা অনেক সময় হুম্ব-বাক্য দিয়! শেষ করা হইয়াছে । 
অনুচ্ছেদের শেষে এইরূপ করাতে বাগ্ভঙ্গির আকম্মিকতা হেতু একটু 
বৈচিত্র্য আসিয়া! বায় । যেমন-_ 

দুশ্ষবুদ্ধি উকীলের! ব্যাপারটা সমস্তই অনুমান করিয়। লইল। রামতারণ উকীলকে 

কৃষ্গোপাল নিজের খরচে লেখাপড়া শিখাইয়। মানুষ করিয়াছেন--সে বরাবরই সন্দেহ করিত 

কিন্তু এতদিনে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল যে, ভাল করিয়৷ অনুসন্ধান করিলে সকল সাধুই ধর! 

পড়ে। যিনি যত মাল! জপুন পৃথিবীতে আমার মতই নব বেটা! ! সংসারে সাধু অসীধুর মধ্যে 

প্রভেদ এই যে সাধুরা কপট এবং অসাধুর! অকপট ! যাহ! হউক, কৃষ্ণগোপালের জগন্ধিখ্যাত 

য়াধন্্ম মহত্ব সমস্তই যে কাঁপট) ইহাই স্থির করিয়া রামতারণের যেন এতদিনকার একটা 

ছুবেবোধ সমন্তার পূরণ হইল এবং কি যুক্তি অনুসারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোষাও 

যেন ন্বন্ধ হইতে লঘু হইয়! গেল। ভারি আরাম পাইল। [গল্গুচ্ছ £ সমন্তাপূরপ ]। 

কোনে! কোনো বাক্যের অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যে কর্তৃপদের পুনঃ- 
প্রয়োগ অনেক সময় করা হয় নাই। এই প্রয়োগ বাঙ্গালার রীতিসিন্ধ 

হুইলেও বঙ্কিমচন্্র গ্রমুখ সাহিত্যিকের লেখায় বড় দেখা যায় না। পূর্বোক্ত 
উদ্দাহরণে ইহার দৃষ্টাস্ত মিলিবে। আরও উদ্দাহরণ দিতেছি । 

রঘুপতি আবার মন্দিরে ফিরিয়া! গেলেন। গিয়া দেখিলেন কোন প্রেমপুর্ণ হৃদয় বসা 

লইয়া তাহার জন্ঠ অপেক্ষ। করিয়া নাই। [ রাজবি]। 

মহেল্লের হৃদয়ে দয়ার আঘাত লাগিল। অনাধার দিকে আর একবার চাঁহিয়৷ দেখিলেন ।, 

( চৌথের বালি ]। 



১৫০ বাঙ্গাল! সাহিত্যে গন্ধ 

অসংপৃক্ত বাক্য কষি বা ড্যাশ-চিহ্বের দ্বারা অনেক সময় যুক্ত করা 

হইয়াছে । ইহাও বৈচিত্রের খাতিরে । যেমন-- 
সেইদিন সন্ধার সময় অন্ধকার ছাদের উপর সন্ধাতার! উঠিয়া আবার অন্ত গেল -বোষ্টমী 

তাহার জীবনের কথা আমাকে শুনাইল। [গল্পসপ্তক ঃ বোষ্টমী ]। 

অনির্দেশক (108%0169) সর্বনামের পরিবর্তে মধ্যমপুরুষের সর্বনামের 
প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের লেখাতেই বেশী দেখা যায় । যেমন-- 

তন্ব আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে নহিলে সে বিফল, সাহিত্যকে বুঝিয়া লইতে হইবে, 
নিজের টীকা নিজে করিতে গেলে সে বার্থ। তুমি যদি বুঝিতে না পার ত তুমি চলিয়া যাও 

তোমার পরবর্তী পথিক আ.সিয়! হয় ত বুঝিতে পারিবে--[ কাবয। স্পষ্ট এবং অম্পষ্ট ]। 

বিম্ময়গ্োতক (৪ ০18০৪6০:) বাক্যের পরিবর্তে বর্ণনাত্মক (88৪9:- 

61৮৪) বাক্যের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের এক বিশিষ্ট বাক্যভঙ্গি। যেমন-_ 
আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও স্থ প্রজাশূন্ত পাতালের রাজবংশে না! জন্মিয় 

বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং গৌসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য করিতে 
পারিতেছেন না । [ গল্পগুচ্ছ £ নুভা ]। 

রবীন্দ্রনাথের গন্ধে পরম্পরিত ( ০0:7:6186৮9) বাক্যের প্রয়োগ খুব 

বেশী দেখা যায়। আর এই পরম্পরিত বাক্যগুলি প্রায়ই দীর্ঘ ছাদের । 

সম্বন্ধযুক্ত বাক্য (76156159 018086) এবং হেতুমৎ বাক্য (61816 

88108206) প্রায়ই মূল বাক্যের শেষে আসে । যেমন__ 
সেই দ্লাড়ের শবে যেন এমন কাহাকে আঘাত করিতে লাগিল যাহা সচেতন হুন্দর সুকুমার, 

যাহা অনন্ত আকা শব্যাপী, অথচ একটি হরিপশাবকের মত ভীরু । [গল্পগুচ্ছ £ অধ্যাপক ]। 

সে হুভাগাক্রমে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসিত যেমন ভালবাস কাৰোর নায়ক কাবোর নায়িকাকে 

ভালবাসে ; যে ভালবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথ মুখ ফুটিয়৷ বাহির 

হইতে পারে না,-ঘে ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ হুর্য্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণের স্ভায় মাঝখানে 

একটা অতিদূর ব্যবধান রাখি! দেয়। [ গল্পগুচ্ছ $ মণিহার! ]। 

“কেননা”, “কারণ” প্রভৃতি হেতুবাচক শব্ধ দিয় অনেক সময় স্বাধীন 
, ( ম.8680890$) বাক্য আরম্ভ করা হুইয়াছে। “যেন এই উপমা ব 

উৎপ্রেক্ষাপ্তোতক শব্দেরও এই রকম প্রয়োগ আছে । যেমন-- 
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বনের ছায়র মধ্যে প্রবেশ করিবাসাত্রই যেন তাহার একটা! বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন 

সরীহ্পের গাত্রের মত একটি ঘন শীতলত। এবং বনতলের শু পত্ররাশির উপরে ছায়। 

আলোকের পর্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীহপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী। 

[ জীবনম্থৃতি ]। 

“মুস্কিল এই” অথবা “কিন্তু মুক্কিল এই” বাক্যাংশ দিয়! 'মনেক সময় 
বাক্যের আরম্ভ হইয়াছে । ইহা ইংরেজি € ১৪% ) ১9 00915 18, 
এই রাক্যাংশের প্রয়োগ স্মরণ করাইয়! দেয়। যেমন-- 

মুন্িল এই, যে, তত্ব অনেক করিয়! বুঝাইলে কৌন ক্ষতি হয় না, কিন্তু সাহিত্যে বতটুকু 

নিতান্ত আবশ্াক তাহার বেশী বলিবার যে! নাই। [কাব্য। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ]। 

«বোধ করি” এই বাক্যাংশ দিয়া আরস্ত করিয়। অনেক সময় পর পর 
একাধিক বাক্যের ব্যবহার করা লইয়াছে। যেমন-- 

বোধ করি, পড়াশুনার মধ্যে তাহার মন এক অপুর্ব আকর্ষণে বন্ধ হইয়াছিল ; বোধ করি, 

বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং স্থায়ী হইয়৷ বসিয়া সংসারের 

নুখম্বচ্ছলতা ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল ; বোধ করি, তাহার সহপাঠিক। 

বালিকার নিয়ত দৌরাস্মাচঞ্চল সৌন্দর্য অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার 
করিয়াছিল। [গল্পগুচ্ছ £ অতিথি ]। 

অসমাঁপিকার সহিত “তবু* বা “তবে” শবের প্রয়োগ রবীন্নাথের ভাষার 

একটা বিশেষত্ব । যেমন-_- 
কপালকুগুলার শেষ পর্যন্ত শুনিয়! তবু বদি ছেলেমানুষের মত জিজ্ঞাসা কর-_ [ কাঁব্য। 

স্পষ্ট ও অল্পষ্ট ]। 

তক্তির মধ্যে সেই গর্ব্বকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই তার রক্ষা | [ ঘরে-বাইরে ]। 

তাকে ঠিক পরিমীণে মেনে তবে আমরা যুক্তি পাই । | শিক্ষার মিলন ]। 

এই স্থলে “-ইয়া» প্রত্যয়াস্ত অসমাপিক! “-ইলে” প্রত্যয়াস্ত অসমাপিকার 

(১58৮ 09:910119-এর) স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে । “ইলে' প্রত্যয়ান্তের স্থলে 

“-ইয় প্রত্যয়ান্তের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে প্রচুর পাওয়া! যায়। 

সাধুভাষার ব্যাকরণের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা খুব শুদ্ধ প্রয়োগ নহে। 
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তবে ইহার মুলে যে কথ্যতাষার রীতি আছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। 
উদাহরণ-__ 

প্রতাপাদিত্য ঘুম ভাঙ্গির! উচ্চম্বপ্নে ডাকিলেন “প্রহরি”। [ বৌঠীকুরাণীর হাট ]। 
সে ভাবিয়াছিল, কোনব্রমে সেই দিনটা পার হইয়া! তাহার এক বৎসরের মেয়াদ বাড়িয়া! 

যাইবে। [ নৌকাডুবি] । 
__প্রতিদিন ঘুম ভাঙ্গিয়া বিানীয় বসিয়! বলিয়াছে_-[ গোরা ]। 

সপ্তমীর “তে” প্রত্যয়াস্ত আকারাস্ত ভাববচন (৮৪:১৪] 10000)এর 

স্থলে “ইয়া” প্রত্যয়াস্ত অসমাপিকার প্রয়োগ যথেষ্ট দেখা যায়। ইহারও 

মূলে কথ্যভাষার রীতি ॥। উদাহরণ-- 
দূরের আশ! দুর হুইয়া১ নিকটের জিনিষগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। [ গল্পগুচ্ছ £ 

শুভ্দৃষ্টি ]। 

--নৌকাডুবি হইয়!১ একটা ব্রাহ্মণ বালক সীতার দিয়া তাহাদের বাগানে আসিয়৷ উঠিযাছে। 
[রঃ আপদ]। 

কয়দিন মাতৃন্বেহের চিরাভ্যন্ত কর্তবাগুলি পালন ন! করিয়া তাহার হাদয় স্তশ্তভারাতুর 

স্তনের স্যায় অন্তরে অস্তরে ব্যথিত হুইয়! উঠিয়াছিল। [ চোখের বালি ]। 
শীতের লীর্শগঙ্গ! বহদুরে সরিয়! গিয়া বাড়ী এবং গঙ্গার মীঝখানে একটি নীচু চর পড়িয়াছে। 

[ নৌকাডুবি ]। 

আনন্দময়ীর সহিত আজ জানাশুন৷ হইয়া বানরেগা প্রতি ললিতার রগ আরও যেন 

বাড়িয়া উঠিল। [ গোরা ]। 

_ আর আমাদের জীর্ণ বাড়িটার পাঁজরগুলার ফাকের ভিতর দিয়া বার বার বাতাসের তীক্ষ 

ছুরি বিধিয়৷ সে কেবলি একট! জন্তর মত হুহু করিয়া চীৎকার করিতেছে । [চতুরঙ্গ £ 
জীবিলাস ]। 

অতীতকালের ক্রিয়ার সহিত অথবা হ্বাধীন ভাবে, অতীত কালের অর্থে 
বর্তমান কালের ক্রিয়াপদের প্রয়োগ--প্রায়ই বর্ণনায়-_ ববীন্দ্রনাথই আধুনিক 
কালে বেণী করিয়া চালাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই রীতি সম্ভবতঃ 
পূর্বের ভাষার গ্রভাবেই প্রবর্তিত হইয়াছে। যেমন-_ 

জাপানি পা সি ০ চাসিিছ_ লে চি লো তা গাছ, পোল ৯ পি রা এ ০০৬০৯ ৮৮২৭৮ ৬ ৪ রা 

১ স্মহওয়াতে। হ। করায়, করাতে। 
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সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে--মধ্যােও বৃষ্টির 

বিরাম নাই। [ গল্পগুচ্ছ ১ জীবিত ও মৃত ]। 

বর সদলবলে কন্যাকর্তার কুটারে আসিয়া! পৌছিলেন। অভাবনীয় লোকসমাগম নেথিয়! 

গৃহম্থামীর বুক দমিয়া' গেল । ব্যাকুল যজ্জেশ্বর কাহাকে কোথায় বসাইবেন ভাবিয়া পান না, 

কপালে করাঘাত করিয়া কেবলি বলিতে থাকেন, বড় কষ্ট দিলাম ; বড় কষ্ট দিলাম! 
[ গলগুচ্ছ £ যজেশ্বরের বজ্ঞ ]1 

সেই সিক্ত মৃত্তিকা স্সিপ্ধ গন্ধ বহন করিয়! চৈত্রের১ দক্ষিণ বাত।স মহেন্দ্রের শুভ্র কুঞ্চিত 

সুবাসিত চাদরের প্রান্তকে ছুর্দীম করিয়া তুলিতেছিল। আশপাশের দ্বারজানালার ছিদ্রান্তরাল 

হইতে একটু আধটু চাপ! হাসি, ফিস্ ফিস্ কথা, ছুট! একট! গহনার টুংটাং যেন শুনা যায়। 

[ চোখের বালি ]। 

রঙের কাগজ দুখানিই অন্নদাবাবু হাতে রাখিয়াছিলেন, কোন্টিতে হাতের-পাঁচ রক্ষা হইবে, 

খেল! শেষের দিকে আসিবার পূর্ব তাহা ঠিক বুঝ! যাইতেছে না। [ নৌকাডুবি ]। 

অতীতকালের ক্রিয়াপদের সহিত অতীতকালের অর্থে ভবিষ্যৎকালের 
ক্রিয়াপদের প্রয়োগও কিছু কিছু দেখা! যায় । ইহাঁও কথ্যভাষার প্রয়োগ 
হইতে আসিয়াছে । যেমন-_ 

অদুরে একঘর গৃহস্থ বাস করিত। তাহাদের হেমশণী বলিয়া এক বিধবা কন্ঠা ছিল। 

তাহার বয়দ অধিক হইবে না। চৌদ্দ হইতে পনরয় পড়িবে। [গল্পগুচ্ছ £ বিচারক ]। 

রবীন্দ্রনাথ অনেক স্থলে অ-ব্যক্তিবাচক কর্তৃপদের ক্রিয়ায় সন্ত্রমে ব 

গৌরবে বহুবচন ব্যবহার করিয়াছেন যেমন__ 
-_ তখন হৃধ্য সম্পূর্ণ অন্ত গেছেন--[ রাজধি ]। 

_-সভাগুলি অত্যন্ত বৃহৎ ব্যাপক উদ্দেশ্ঠের মধ্যে আপনাদিগকে দিশাহারা করিয়া 

বাখিয়াছেন। [আলোচন| ]।২ 

- ভারতবর্ষ যেকি চেয়েছিলেন--[ গোর! ]। 

বঙ্িমচন্দ্রের সময়, এমন কি তাহার পূর্বব হইতে আরম্ভ করিয়া আজ 
অবধি অনেক ইংরেজী বাক্যপ্রয়োগ রীতি বাঙ্গাল! ভাষার মধ্যে ঢুকিয়া 

আত্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। এই কার্য রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্য দিয়া 
শর্পাসিশিপীসটিত ছি পাছত সিল 

১ মুলে চৈত্র । রঃ হা সাধনা, ১৩০১-০২ নাল, পৃঃ ৪৮১ ৯ 
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যতটা হইয়াছে এমন আর কিছুতেই নহে। বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে 

আত্মসাৎ হইয়া গিয়াছে বলিয়া এইরূপ ইংরেজিয়ানার প্রায় অধিকাংশই 

এখন আর ধরিবার উপায় নাই। এখনও যাহা একটু আধটু বোঝা যায় 

তাহাও আর কিছুদিন পরে ধরা মুস্বিল হইবে । অতএব এইখানে 

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ইংরেজিয়ানা সম্বন্ধে কিছু বলিব। অলঙ্কারের মধ্য 

দিয়! ইংরেজিয়ানার প্রয়োগের বিষয়ে পুর্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। 

গুণবাচক বা! তভাববাচক বিশেম্যপদের পূর্বে ইংরেজী 10086169 

৪:8০19-এর মত অনির্দেশক “একটি” “একটা+ শব্ের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের 

গগ্ভের অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব । এই প্রয়োগ ইংরেজী হইতেই গ্রহণ করা 

হইয়াছে । এখন ইহা বাঙ্গালায় কতকট! চলিত হইয়া গিয়াছে । এই 

প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের রচনায় দেখা যায় না। উদাহরণ 
দিতেছি । 

ললাট হইতে একটি শান্ত করণ! বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে । [ গলগুচ্ছ £ সমস্াপুরণ ]। 

-হুভারই একটা বিশ্ববাপী বিস্তার-_-( এ £ সুভ। )। 

একটি বোব৷ প্রকৃতি এবং একটি মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়! বসিয়৷ থাকিত-_[ এ ]। 

যেন কোনে! একটা পূর্ণিমা তিথিতে কোনে! একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ার শ্রোত 

আসিয়া--[ এ]। 

মনে যখন একটা প্রবল আনন্দ একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হয়--[ গল্পগুচ্ছ ঃ মধাবর্তিণী ]। 

শুস্তার মসীবর্ণ জল একটি ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়। ছিল। [ গল্পগুচ্ছ ঃ ক্ষুধিতপাষাণ ]। 

_ নিয়ে শাখাজালনিবন্ধ তরুশ্রেণীতলে খণ্ডকিরণথচিত একটি গ্রতীর নিভৃত প্রদযান্ষকীর-_ 

[গল্পগুচ্ছ : অধ্যাপক ]1 

_একটি দিগ্গঞ্জ গাসভীধা--[ গল্পগুচ্ছ £ একট! আাঢ়ে গল্প]! 

-_একটি ভূমার সহিত বাধিয়া দেয়-_[ মেঘদুত 1১ 

তাহার প্রেম একটি বৃহৎ তক্তিতে প্রসারিত হইয়! গেল । [ নৌকাডুবি] 

কিন্তু সেদিন তার সকল কথাই একটা! চোখের জলের গভীরতার ভিতর দিয়া বহিযা 

_আসিতেছিল। [চত্রজ £ দামিনী] ॥. 
রা দ৬ 



বাঙ্গাল। সাহিত্যে গন্ঠ ১৫৫ 

বিশেষণ পদকে বিশেষ্যরূপে প্রয়োগ করাও বোধ হয় ইংরেজীর অন্ুকরণেই 
হইয়াছে । যেমন__ 

__এক মুহূর্তের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত শুত্রকে কালি করিলে? [ বৌঠীকুরাণীর 
হাট ]। 

সকল বড় কাব্যই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে 

নির্দেশ করে। ( মেঘদুত ]। 

, যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একট! 

সীমানা-হারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝথানে দীড়াইয়। দামিনীর বুক দমিয়া গেল। [চতুর ঃ 

শ্রীবিলাস ]। 

01905161019) £61080159 বা সমানাধিকরণ সম্বন্ধ পদের প্রয়োগও 

ইংরেজীর অনুকরণে করা হইয়াছে । যেমন-__ 
আমার হৃদয়ের পু্পবনে--[ বৌঠাকুরাণীর হাট ]। 

মন্ত্রিত্বের পদে আমি পদাঘাত করি । [রাজি ]। 

_-হৃদয়ের বরফপিগুটা-[ গল্পগুচ্ছ ১ মণিহারা ]। 

এই মানবজন্মের হরিণশিশুটিকে তুচ্ছ কারণে কি বেদনা দেওয়৷ যায়? [গল্প চারিটি 3 

মালাদান ]। 

-_ চৌধুরীবংশের মহাবুক্ষের তলে--[ গল্প চারিটি ঃ রামণির ছেলে )। 

ললিতার সহিত এই সম্বন্ধে তাহার পুরুষের বক্ষ ভরিয়া! উঠিল। [গোরা ]। 

কলিকাতার এই সহরটাই যে বুন্দাবন--[ চতুরঙ্গ £ শ্রীবিলাস || 

অপরাপর ইংরেজিয়ানার উদাহরণ দিতেছি । এই সকল ইংরেজিয়ান! 
সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাকৃত মনে করিলে ভুল কর! হইবে । 

আ-হা ! কেমন করিয়া পারিত ! (-110%/ 0০০10. 0১৪5 !) [ বৌঠাকুরাণীর হাট ]। 

৫, সেকি পরিবর্তন । (-৮7152£2. 01:97)56 1) [&]1 

সেকি আরামের ভূল! (-5/02% ৪ ০000607091016 101502151) [খা] 

--তখন তোমাদের সম্ভাবনাও (756৮6 9010: 09095510801 ) তাহাদের মনের এক 

পার্থে উদিত হইত না। [ঘাটের কথ 11১ 
সি লে লাস ৮ এল তল পপির সক রেসি সি এ কচি ৭ ঠ সপ সিলী ও নিত, লী ও ভোজ 8 ৯ শপ ৯ পম কচি ও ৯ শিস চির এটি পি রব লশ এ রপ্ত 

১। ভারতী, ১২৯১ সাল। 



১৫৬ বাঙ্গালা সাহিত্যে গগ্ভ 

সহসা বলপুর্ধবক (-10:01015 ) গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি অত্যন্ত জুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। 
1 বাজধি]। 

তখন গৌরহুন্দর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়! নিজেকে সংশোধন করিয়! লইয়! (-৮ ০০:৪০ 
100100501£ ) কহিলেন- [ গল্পগুচ্ছ 2 বজ্জেশ্বরের যজ্ঞ ]। 

তাহার নিজ গৃহের দারিদ্রের মধে। প্রত্যাবর্তন করিতে (৮০০ 7500 00 005 

7০5 ০0? 1015 ০৬) 1১025 ) কিছুতেই তাহার অভিরুচি হইল না । [ গল্পগুচ্ছ £ 

প্রায়শ্চিত্ত ]। 
--গতনিদ্ত্ প্রকাণ্ড অজগর সর্পের অনেকগুলা কুগুলীর (10210 ০০115 ) মধ্যে জাগরপ 

যেমন অত্যন্ত মন্দগতিতে সঞ্চলন করিতে থাকে সেইরূপ । [ গল্পগুচ্ছ ঃ একট! আধাঢে গল্প ]। 

কিন্তু এতট। অধিক চমকিয়| ওঠা তাহার পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়াছিল ( -. %25 1013101951: 

1০৮ 1) ) 1] গল্সগুচ্ছ ই ডিটেক্টিভ, ]। 

তাহাকে অত্ন্ত সুদুর ( - 01590) ও স্বতন্থ মনে হইত। [গল্পগুচ্ছ £ অধ্যাপক ]। 

কি উদ্ধার, কি মুক্তি! (৮1090 2. 765০০৩, 11120 ৪, 619256 1) [ গল্পগুচ্ছঃ 

অধ্যাপক ]।1 

অন্ধের শয়নগৃহে (75100 & 01100082075 10607:0010) বতক্ষণ আমি একল! থাকি 

ততক্ষণ প্রদীপ জ্বালানো হয় না--[ গল্পগুচ্ছ : দৃ্টিদান ]। 

সে আমাকে নিরাপদে ( -58915 ) ভালবাসিতে পারে । [ চোখের বালি ]। 

রমেশ অন্নদাবাবুর বাড়ী চা থাইতে এবং চা না খাইতেও (০০60 (2156 200. 1000 00 

090 6৪ ) প্রায়ই যাইত। [ নৌকাডুবি ]। 

--কিস্ত তাহায় মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, অথব| ছিল না (750১6: %/25 

,0£ 25 1206) যাহা দেখিয়1-_[ গল্প-সগ্তক £ হালদার গোষঠী ]। 
- সেখানে পরীক্ষা দিতে দিতে এবং না দিতে দিতে ( _ ৮) 200621208 200. 1 001 

80010621126 2% 658:20109800155 ) ওর সাত বছর গেল কেটে । [শেষের কবিতা ]1 

--এ যে একেবারে উপন্ঠাসের মত--লেও কুলিখিত উপন্যাস! (6৮60 002 ও 

02015 সা 105] 1) [ নৌকাডুবি ]। 

-_অজ্র গল্প-হাসিঠাঁটায় তাহার চারিদিকের হাওয়া! যেন বিছ্যাৎশক্তিতে বোঝাই হইয়া 

খাকিত (77 8000901561৩ 25 0051250 ৬1151500701 )। [গল্প চারিটিঃ 

মাল্যদান ]। 
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- সে অপরাধের জন্ট ললিতা বারবার একটু বিশেষ করিয়্াই ( -5$051911 ) মার্থা 

হেট করিয়াছে । [গোরা ]। 

এমন মানুষকে ভদ্রলোকের ছেলেটির মত বেশ খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া নুস্থ করিয়।৷ রাখিবার 

ভার যে লইয়াছে ভগবান তাঁর সহায় হোন! (70০0 19610171001) [চতুরঙ্গ £ 

শ্রীবিলাস ]। 

--নেই ভালবাসার চারিদিকে ভারি একটি শ্থাস্থ্াকর হাওয়া (2 ৮51 1)59101% 
20009101161 ) বহিত | [ গল্প-সপ্তক £ হৈমন্তী ]। ইত্যাদি। 

: সংযোজক অব্যয়ের সাহাধ্য বাতিরেকে, বৈচিত্র্যের খাতিরে, পরপর 

অনেকগুলি বিশেষণের অথবা! ক্রিয়া বিশেষণের প্রয়োগ পাওয়া যায় 
( তুলনীয়--ইংরেজী অলঙ্কার 885005%07)। যেমন-_- 

রমা হর্ষে, গর্বে, কষ্টে কহিল-_[ বৌঠাকুরাণীর হাট ]। 

ঠিক যেন একটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল হুন্বর নিষ্ঠুর ছুরি আসিয়। একটি হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ এবং বাম 
অংশের মাঝথানে বেদনাপূর্ণ বিদারণ রেখ৷ টানিয় দিয় গেছে । [গল্পগ্রচ্ছ ঃ মধ্যবর্তিনী ]। 

-_সেই যে উন্মত্ত উদ্দাম উজ্জ্বল হুন্দর তারাটি__( গল্পগুচ্ছ 2 দৃষ্টিদান || 

-_সেই লজ্জিত শক্িত শীর্ণ দীর্ঘ অহন্দর বালকের--[ গল্পগুচ্ছ $ ছুটি ]। 

কোন লেখকই আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মত বাঙ্গালায় সংস্কৃত 

পদ্ধতির সমাসের সুষ্ঠু ও স্থুসমঞ্জস প্রয়োগ করিতে পারেন নাই । রবীন্দ্র- 
নাথের লেখায় প্রায় সকল রকমের সমাসেরই উদাহরণ মেলে । তবে তিনি 

বহুত্রীহি ও কর্মধারয় ( বিশেষণে বিশেষণে ) এবং তৃতীয়া-তৎপুরুষ এই তিন 

শ্রেণীর সমাসের প্রয়োগই বেশী করিয়াছেন। নিয়ে উদাহরণ দিতেছি । 
চলিত ভাষা অবলম্বনে লেখা বলিয়া শেষের দিকের রচনায় সমাসের প্রয়োগ 

অল্পই ৷ 

[ বছত্রীহি ]-_কলসকক্ষ মায়ের ; স্বরণচ্ছায়াক়্'ন সন্ধ্যালোকে ; রদ্ধগবাক্ষ দেওয়ালের মধ্যে ; 
একটি হতাশ্বীস ভীত হৃদয় ; গতনিদ্র প্রকাণ্ড অজগর সপ্পের ; রুদ্ধবাহু ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ ; 

নির্বাপিতদীগ সন্তীর্দ পথে : সাহুয় কৌতুহলে ; ক্ষুধিতহাদয়া বিনোদিনী ; গৌর়তনু উলঙ্গ 
শিশুদের মত; স্তন্বকুলায় আতজ্রবনে ; ক্গীণজ্যোৎন্ন আকাশতলে ; ্থলিতকেশা লুষ্টিতবদন। 

নারী; ইত্যাদি । 
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[ কর্শধারয় (বিশেষণে বিশেষণে ) ]1-_-কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা; হিংঅকুটিল 

কৃষ্ণকুঞ্চিত ভয়ঙ্কর অপরাধপ্রবাহ ; বিরাটভীষণ রমণীয়ত! ; স্সিখবাবিশবন্ত দৃষ্টির নিবিড় একাগ্রতা ; 

নিভৃতনিস্তন্ধ বিশ্রাম ; মৃকবুহৎ অবাক্তভাষায় ; স্তিমিত-গোপন গতিতে ; ইত্যাদি । 

[ তৃতীয়া-তৎপুরুষ ]-_উৎসবহান্তরঞ্রিত রৌদ্র ; ক্ষমাহীন ; উৎপাতহীন শৃচ্তা ; খণ্ড- 

'কিরণথচিত ; কৌতুকতীর কটাক্ষ; কালিমাঘন ; তরুপল্লব-নিবিড় নিক্রিততীরে ; ইত্যাদি । 

তৎসম ও তগ্ভব শব্দের সহিত সম্পূর্ণ বাঙ্গালা ধাঁচের সমাস সাহিত্যে 

প্রয়োগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছেন, 

যেমন-- 

পাতা-দিয়া-ছাওয়৷ ; ভাহারাহীন ; আর-এক-জন-কে ; ছাতে-বিছানে ; রৌদ্রে-দেওয়া ; 

সৌনালি-পাড়-দেওয়! নূতন চিঠির মত ; যা-খুসি-তাই ; না-দেখতে-পাওয়াটাই ; ইত্যাদি । 

দ্বন্ব সমাসের উদাহরণ-_ 
শিরীরমন, “হদয়মন, “দেহমন, “মা-খুড়ি ৮ খ্যাতি প্রতিপত্তি সুখ সম্পদ সৌভাগ্য ; 

ইত্যাদি। 

দ্বন্দ সমাসের প্রয়োগে এক স্থলে নৃতনত্ব আছে ।-- 

যোগেন্দ্র-অন্গয় চলিয়া গেল। [ নৌকাডুবি ]। 

রবীন্দ্রনাথের গছ্চে “এবং” শব্দের বিচিত্র অর্থে প্রয়োগ আছে। 

অক্ষয়কুমার দত্তের লেখায়ও এই প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার 

মধ্যে ইংরেজীর প্রভাব কিছু পরিমাণ থাঁকা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। 

উদ্দাহরণ-- 
কিন্ত তাই বলিয়৷ বড় অক্ষরের বিজ্ঞাপনের দ্বারা লৌককে আহ্বান করিবে না এবং 

€ অথবা ) গায়ে পড়িয়া! ভাস দ্বারা আপনার ব্যাথ্যা করিবে না। [কাব্য । স্পষ্ট এবং 

অল্পষ্ট ]। 

সে আমাকে আপনি দেখিতেছে, ভাধিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে এবং ( -্কিস্তু) বুঝিতে 

'পারিতেছে না । | গল্পগুচ্ছ ২ সুতা ]। 

অপরপক্ষে রাষ্ট্রনীতি শব্টিও দুরূহ নহে, এবং (-উপরস্ত) অধিকতর সঙ্গত-- 

পিসি ও তিনিও টিক সদ সী সনির পরী রী টি হী সর ৯ 

১। সাধনা, ১৩৯১: *২ সাল, পৃঃ ৪৮৩৬ | 
চে 
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-_তাহা মধ্যান্ছের মত সুল্পষ্ট অনাবৃত এবং ( -*৮অথচ ) বর্ণচ্ছটাবিহীন নহে। [গল্প 

চারিটি £ দপহরণ ]। 

বলাবাহুলা মহানন্দের বয়ম আমার চেয়ে অনেক বেশি ছিল এবং ( -সেই জন্য) এ 

চিঠিগুলি হিমালয়ের শিখর পর্যন্ত পৌছে নাই। [ জীবনন্ৃতি ]। 

অভিনয় সাঙ্গ হইয়! গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়ামের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং ( এমন 

কি ) সেই পূর্ববস্বতির আলোচন! করিয়া! আজ আমর! হাসিতেছি। [11 

, সচরাচর যে স্থলে সংযোজক অব্যয় ব্যবহার না! করিয়৷ হ্ৃতন্্ বাক্যের 

প্রয়োগ হয় এমন স্থলে চারা অনেক সময় “এবং” শবের ব্যবহার 

করিয়াছেন । যেমন-- 

কথামালা তাহার ব্যাস্র শুগাল অশ্ব গর্দভের একটি কথাও কৌতুহলকাতর1 বালিকার নিকট 

ফাস করিত না এবং আথানমঞ্জরী তাহার সমস্ত আখ্যানগুলি লইয়! মৌনব্রতের মত নীরবে 

চাহিয়া খাকিত। | গল্পগুচ্ছ ২ মেঘ ও রৌদ্র ]। 

ছোট নদীটি বহিয়৷ যাইতেছিল এবং গ্রীষ্মের শীতল প্রভাত-বাযুতে কৈলু গাছের রক্তব্্ণ 
পুজ্পমণ্জরী হইতে ফুল ঝরিয়৷ পড়িতেছিল। [ গল্পগুচ্ছ ঃ দালিয়া ]। 

_ যথন সন্ধ্যাকালে গোলদীঘির তৃণশয়নে চিৎ হইয়! হাতের উপরে মথ! রাখিয়া এ অনস্ত- 

কালের তারাগুলির দিকে চাহিয়! থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকুলবর্তী শ্বশুর- 

বাড়ীর একটি বিরলকক্ষে চৌদ্দ বৎসরের বয়ঃসদ্ধিগতা মাঁণির সেই উজ্জ্বল কীচা যুখখানি-_ 

[ গল্পগুচ্ছ $ মণিহার! ]। 

সাময়িক অনিত্য আকর্ষণগুলি অত্যন্ত প্রবল ; এবং অধিকাংশের রুচি তুমুল কলহ চীৎকারে 
যাহা চাহে__[ শৃচনা 11২ 

- মহেন্দ্র বিহারীর তাড়নায় ক্ষণকালের জন্গ কালেজে গেছে এবং রৌদ্রতপ্ত নীলিমার 

শেবপ্রান্ত হইতে চীলের তীব্রকণ্ঠ অতি ক্ষীপন্বরে কদাচিৎ শুনা যাইতেছে । [ চোখের বালি ]1 

ঘটনাটি শোচনীয় কিন্ত সে সময়টাতে মাষ্টার মহাশয়ের ভাঙা কপালকে আমাদেরই 

কপালের দোষ মনে করিতে পারি নাই, এবং তাহার আঙ্বোগালাভকে অনাবগ্তাক দ্রুত বলিয়। 

বোধ হইয়ছিল। | জীবনস্ুতি 11 

রবীন্দ্রনাথের কৈশোর কালের বচনাতে “ও” এই সংযৌজক অব্যয়েরও 
এইরকম প্রম্নোগ দেখ! ধার । যেমন 

5 এসি রেস্ট সস আই 

২। বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ সাল, পৃঃ ৪ 

এ এ সিটি সি ৬ বলি আট পতি উরি 
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এখানকার মহাকাব্যের কবিরা রুদ্ধহাদয় লোকদের হৃদয়ে উকি মারিতে গিয়া নিরাশ 

হইয়াছেন ও অবশেষে মিন্টন খুলিয়াও কখন কখন রামায়ণ ও মহাভারত লইয়। অনুকরণের 

অনুকরণ করিয়াছেন-_[ ভুবনমোহিনী প্রতিভা ]। 

অবশেষে আমায় বয়স যখন ১৮ বৎসর, একদিন রার়গড়ে বসন্তের বাতাস বহিতেছিল, 

চারিদিকে সবুজ কুগ্তবন ও সেই বমস্তে আমি রুষ্িণীকে দেখিলাম । [ বৌঠীকুরাণীর হাট ]। 

আর সেই যে যাত্রাওয়াল| বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপরে 

বসিয়া বেহাল! বাজাইয়! গোঁড়ী রাগ্িণীতে “গেল গেল দিন” গাহিত ও গায়ের ছুই চারি জন 

লোক আশে পাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ কাহারও মনেও নাই। [ সরোজিনী 

প্রয়াণ ]। 

ছুই একস্থলে ইংরেজী কাক্সদার মত “এবং শব্দ দিয়া বাক্যের আরস্ত 
করা হইয়াছে । যেমন-_ 

অবশেষে দাক্ষায়ণী পাড়ার চতুর লোককে শ্বামীর নিত্য অভ্যাস সম্বন্ধে সহন্ন উপদেশ দিয়া 

আপনার পদে নিযুক্ত করিয়৷ দিলেন। এবং শ্বামীকে অনেক মাথার দিব্য ও অনেক মাছুলী 

তাগায় আচ্ছন্ন করিয়! বিদেশে রওন! করিয়! দিলেন। এবং ঘরে আছাড় থাইয়। কীদিতে 

লাগিলেন । [ গল্পগুচ্ছ ঃ তারাপ্রসন্নের কীর্তি ]। 

“দা” ধাতু ঘটিত কথ্যভাষামূলক প্রয়োগ ( 19107) ) রবীন্দ্রনাথের গদ্ে 

প্রচুরভাবে পাওয়া যায়। যেমন-_ 

নিদ্রা দিতাম ; বাতাস দিতেছিল ; বামহস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলীতে একটি নীলার আংটি 

দিয়াছে ; তাহার নতনেত্রের পল্লবপ্রাস্তে একটুখানি জলের রেখা দিয়াছে; এইবার সেই 

লতায় কু'ড়ির আভাস দিতেই সে চলে এলেচে ; পাড়ায় একটা কুয়ে! দিসূনে কেন? বনের মত 

একটা গন্ধোচ্ছাস দেয়; ইত্যাদি। 

রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি বিশেষ প্রিয় শব বা বাক্যাংশ আছে । সকল 

লেখকেরই এই রকম থাকে । বিশ্ব কথাটি সমাসের প্রথম পদ হিসাবে 

প্রচুর পাওয়া যাম্ব। যেমন-স্- 

বিশ্-জগৎ, বিশ্ব-গ্স্থ, বিশ্ব-হৃদয়, বিশ্বব্যাপী, বিশ্ব-সংসার, বিশ্ব-পৃথিবী, বিশ্ব-প্রকুতি, বিশব- 
নিয়ম, বিশ্ব-বিধাতা, বিশব-বিজরী, বিশ্ব-সঙ্গীত, বিশ্ব-নীতি, বিশ্ব-পরিধি, বিঙ-রচনাঁ, বিশ্ব-্ক্গাওড;. 

ইত্যাদি। 
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নিম্নে উদ্ধত শবগুলির প্রয়োগ কম বেশি প্রচুরভাবে পাওয়া যায়। 
[ কঠিন ] কঠিন কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা ; নীরস কঠিন নিরানন্ব হাসি ; কঠিন দূরত্ব ঃ 

ইত্যাদি । 

[ অপরিসীম ] অপরিসীম বিচক্ষণ বাক্তি ; অপরিসীম বিচ্ছেদ ; অপরিসীম বিষ্ম়জনক ; 

অপরিসীম মাধুধ্য & ইত্যাদি। 

[ নিরতিশয় ] নিরতিশয় নবীন; নিরতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশপুরবক ; নিরতিশয় নিস্তব্ধ 

একাগ্রতীর সহিত; নিরতিশয় পাতিব্রতাটা ; নিরতিশয় তনিমার সহিত; নিরতিশয় হের ঃ 

ইত্াদি। 

[ দুঃসহ ] ছুঃসহ আনন্দ-বেদন। ; ছুঃসহ বিস্ময়ে ; ইত্যাদি । 

[ খামকা ] খামক! বলিলেন; খাঁমক! প্রাণটাকে ক্রিষ্ট করবার বিপন্ন করবার লোভ 

পুরুষের ! পরীক্ষায় খামক! পাস করে ফেলে; নূতন আলোকের ছটায় সাহেবদের খামকা মনে 

হইল; ইত্যাদি। 

[ অপরূপ ] অপরাপ গাস্তীর্যে ; অপরূপ সৌন্দর্যে ; ইত্যাদি। 
[উদার ] উদার রাজপথ ; উদ্ধার আহ্বান ; ইতাদি। 

[ কেবলি ] কেবলি অশ্রুহীন কাতরতা বিকীর্ণ করিতেছে; তৃষ্গার্তের সন্মুথে মৃগতৃষঞ্চিকার 
মত কেবলি জাশিয়া আছে; অভিমানে ক্ষণে ক্ষণে কেবলি তাহার দ্ুইচোখ ভরিয়! উঠিতে 

লাগিল ; ইত্যাদি । 

বহুবার-ব্যবহৃত বাক্যাংশের মধ্যে এইগুলি লক্ষণীয় “বোধ করি, 

“অনুমান হয়» “মনে কর, “ক্ষণে ক্ষণে ।” এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি “মোদ্দা 
কথা+ এই বাক্যাংশটিও একাধিকবার ব্যবহৃত হইয়াছে । (এই বাক্যাংশটি 

পরে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখায় একটা মুদ্রাদোষের মত 

দাড়াইয়া গিয়াছে । ) যেমন-__ 
মোদ্দা! কথা, সহসা কি কারণে বাজারে তাহার ক্রেট রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। 

[ গল্পগুচ্ছ ; মণিহার! ]। 

মোদ্দা কথাট! হচ্চে--[ লিপিকা £ হুয়োরাণীর নাধ ]। 

ত্বারা, শবের নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি লক্ষণীয়। ইহা ইংরেজী ০৮ 
শবের প্রয়োগকে ম্মরণ করাইয়া! দেয়।-_ | 

১১ 



১৬২ বাঙ্গালা সাহিত্যে গণ্ঠ 

“অসংখ্য যুগধদৃষ্টির দ্বার! আত্রাস্ত, নেপথ্যতুমির গোপনতার দ্বার! রহন্ত প্রাপ্ড' ; নানাভিমুখী 
প্রবৃত্তির সংক্ষৌভের দ্বার! ছুন্ন ভ' ; “অব্যক্ত হাদয়ভারের দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন' ; ইত্যাদি । 

রবীন্দ্রনাথের লেখায় স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার খুব বেশি কর! হয় নাই। 
কিন্তু যে যে স্থানে করা হইয়াছে তাহা সর্বত্রই সু ও সুসঙগত | 

উদ্দাহরণ-_ 
এই শৈলানবাসিনী অতি পুরাতন প্রকৃতির : নিরলসা তন্বী নদীটি ; অমেঘবাহিনী 

বিছাল্পতার গ্যায় ; একটি মুর্তিমতী ট্র্যাজিডি; বিশ্রামনিরত৷ গ্রামন্্রী ; মুর্তিমতী মধ্যাহিত্ক্্রী ; 

নিজ্জননদীকুললালিত৷ অস্নানপ্রফুল্লা কাশবনগত্রীর মত; চৌদ্দবৎসরের বয়ঃসন্ষিগতা মণির ; 
পার্বতী নদী; কুষ্টিতা লেখনী ; ক্ুধিতহৃদয়! বিনোদিনী ; বাতায়নবর্তিনী এই ্তবমুন্তিট : 
সঙ্গিবিহীনা বালিকার ; হেমনলিনী যখন পলায়নপরা হইয়াছিল ; ইত্যাদি। 

'বাতায়নবর্তিনী অনৃষ্ত শ্রোত্রীগণের+-_ এই স্থলে স্ত্ীপ্রত্যয়ের প্রয়োগ 
স্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ভূল হইলেও বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ অনুসারে 

শুদ্ধ। তথাপি এইরূপ স্থলে রবীন্গনাথ স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার যথাসম্ভব 

বর্জন করিয়াছেন । যেমন--“কলালাপপরায়ণ নারী সম্প্রদায়? । 

নিয়ের উদাহরণটিতে “ভালবাসা” শব্দটি স্্ীলিজগ শব্দ বলিয়া ধরা 
হইয়াছে । “ভালবাসা আমার অপেক্ষা যিথ্যাবাদিনী মিথ্যাচারিণী--, 
[ গলগুচ্ছ £ ত্যাগ ]। 

বাঙ্গালার সাধুভাষায় শব্বরূপে যষ্ভীর একবচন এবং প্রথমাঁর বহুবচনের 
“এর,” “-এরা” এই প্রত্যয় কেবল বাঞ্জনাস্ত এবং অকারাস্ত শৰেই প্রযুক্ত 
হইয়। থাকে । অন্তত্র “র* এবং “রা” । বর্তমান সময়ে সাহিত্যের ভাষায় 

কথ্যভাষার প্রভাবে “এর” “এরা' বিভক্তির পরিবর্তে ব্যঞ্জনাস্ত এবং 

অকারাস্ত শবে “র, “রা” প্রত্যয় কিছু কিছু পরিমাণে বাবহত হইতেছে। 

রবীন্দ্রনাথের সাধুভাষার রচনায় ইহা মধ্যে মধ্যে দেখা যাঁয়। .যেমন-_- 
ত্রন্ষত্রর [ সমন্তাপুরণ ]; বোন্র! [ অতিথি; রাজটাক1 ]; পুরুষরা [আপদ]; 

মহেন্দ্র, পছন্দর, চৈত্র [ চোখের বালি ]; দৈবর, বাক্সর [ নৌকাডুবি]; অক্ষয়কুমার দত্তর 
[ জীবনস্মতি ); ইত্যাদি । 



বাঙ্গাল! সাহিত্যে গন্ঠ ১৬৩ 

গুণবাচক, ভাববাচক ও অ-বস্তবাচক শব্দে নির্দেশক প্রত্যয় “টা” 

*-টি'র প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথই বেশি চালাইয়াছেন। (প্রাচীন বাঙ্গালায় ঠিক 
এই রকম ভাবে এবং এই অর্থে “খানি" প্রতায়ের ব্যবহার ছিল $ যেমন-- 

'্মস্থর চলনথানি আধ আধ যায়।” রবীন্দ্রনাথ যে এই প্রত্যয় ব্যবহার 
করেন নাই এমন নয়; যেমন “চাউনি খানি |”) কাব্যের ভাষা হইতেই 
এই প্রয়োগ গৃহীত হইয়াছে । উদাহরণ-_ 

হাঁসিটি দৃষ্টিপাত কণ্ঠম্বরটি ভিতরকার মানুষটির দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে; নিরতিশয় 

পাতিব্রতাটা ; আয়োজনটি অতি সুন্দর হইয়াছিল ; লীতের রৌদ্রটি ; হাস্তপূর্ণ কৌদ্্রটি ; 

সকালবেলাকার আলোটি ; শুধ্যান্তটি; সেই গুহার অন্ধকারটা ; তাঁকে দেখিতে-না- 

পাওয়াটাই ; চলেঃ যাওয়াটাকে ; তা'কে বাঙ্গ করাটা ; ইত্যাদি। 

রবীন্্রনাথ কতকগুলি বিশে প্রতায়বুক্ত শব্দের ভক্ত। সেগুলি 

এই-_ 

| -ইমা ( -সংস্কৃত ইমন্) £ ] ভাবের জড়িমা! ;: নিরতিশয় তনিমার সহিত ; রৌদ্রতপ্ত 

নীলিমার শেষ প্রান্ত হইতে; সায়াহ্নের ম্লানিম৷ হইয়৷ : শীতের জড়িমা ; কীলিমাঘন ; ছাপার 

কালির কালিমায় অস্কিত; ইত্যাদি । 

[-তরঃ ] এমনতর ( এমনতরে ); কেমনতর ; ছেলেটি রর ( স্নুতন 
ধরণের ); অমনতর ; তেমনিতর ; যেমনতর ; ইত্যাদি । 

[ -পন| £) এমনতরো। কাঙীলপন! ; গৃহিগীপন! ; গিমিপন! ; হুরস্তপন! ; ইত্যাদি । 

পনা” প্রত্যয়যুক্ত শবগুলি এখন মেয়েদের ভাষাতেই বেশি ব্যবহৃত হয়। 

রবীন্দ্রনাথ কতৃক প্রযুক্ত অনেক বিশিষ্ট-প্রয়োগ (10107 ) মেয়েদের কথা 
হইতে লওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যেমন-- 

॥ যখন সীতারাম দেখিল, উদয়াদিত্যকে কারারন্ধ কর! হইয়াছে, ) তখন সে আর হাত পা! 
আছড়াইয়া বাচে না । [ বৌঠাকুরাণীর হাট ]। 
পুরুষমানুষের তিল পরিমাণ অনুরাগ বিরাগের লক্ষণ লইয়৷ মেয়ের বটে ওজন করিতে 

'বসে। [গল্সগুচ্ছ £ মণিহারা ]1 

সর্বাঙ্গে রাজোর লজ্জা! জড়াইয়! আনিয়।-_[ চোথের বালি ]। ৃ 
চিরকাল মা-খুড়ির আদর পাইয়া ও যদ্দি কোন কাজ নিজের হাতে করিতে পারে। [11 



১৬৪ বাঙ্গাল সাহিত্যে গচ্ 

রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রে তন্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে নুতন শব স্য্টি 
করিয়াছেন । এই নুতন শব্স্থষ্টি প্রধানতঃ ছই উদ্দেশ্তে কর! হইয়াছে_- 
কৌতুক বা সরসতার খাতিরে অথব৷ প্রয়োজনের জন্য । 

সরসতার (110007001 ) জন্য সষ্ট শব্দের উদাহরণ 
--মেয়েটি রাওলপিগুজার ( -- রাওলপিণ্ডের মেয়ের ) চেয়ে ভালে! দেখিতে । [গল্পগুচ্ছ 

ফেল্]। 
-_-এই ক্ষুদ্র আনুকৌলবটি (সঅনুকূল বাবুর পুত্র) রাইচরণকে দেখিলে একেবারে 

পুলকিত হইয়! উঠে। [গল্পগুচ্ছ ঃ থোকাবাবু ]1 

রমেশানী (স্৮রমেশের স্ত্রী) [ নৌকাডুবি ]। 

প্রয়োজনবশতঃ স্ষ্ট শব্দের উদাহরণ-- 
সংস্কতায়িত (.্ 927516260, ) ভাষা ; প্রাত্যহিক ভোগ; প্রাতাহিক সংসার ; 

বন্ধুনী (বন্ধুর স্ত্রী); আলাপিত৷ (স্যাহার সহিত আলাপ হইয়াছে এমন নারী ); ইটের 
কলেবরওয়াল! ক*লকাত। ; সিংহিনী (-. সিংহের স্ত্রী) ; দাম্পত্যিক উৎকণ্।; বাহক ; ইত্যাদি। 

রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে ব্যাকরণদুষ্ট পদ অথবা পদের অপপ্রয়োগ নাই 

বলিলেই হয়। *তাহার ভাষাজ্ঞান অসাধারণ, সংস্কৃতেও দখল অল্প নহে । 

অল্প ছুই একটি ব্যাকরণছুষ্ট পদ বা পদের অপপ্রয়োগ যাহা নজরে পড়িয়াছে 

তাহ। বলিতেছি। 

রবীন্দ্রনাথের ষোল বছর বয়সে লেখা ভা র তী-তে প্রকাশিত করুণা 
উপন্তাসটিতে “সখ্য তা” এই শব্ষটি পাইয়াছি। তারপর ন্মুভা* গল্পটিতে 

“আন্তমান চন্দ্রের মত+_-এই বাক্যাংশে “অন্ডমান' শব্দটি পাঁই।৯ “অস্তমিত 
(-অন্তম1+ইত )” এই পদঘয়কে “কত” প্রত্যয়াস্ত একটিমাত্র পদ মনে করিয়া 
*শানচ, প্রত্যয় করিয়া “অন্তমান” পদটি গঠিত হইয়াছে। অথবা "্ন্তায়মান” 
এবং “উদীয়মান” এই ছুইটি কথার জোড় কলম (90128001709 802)-এ এই 

শবটি কবির মনে উদ্দিত হইয়াছিল। দুই এক স্থলে ণিজন্ত ক্রিয়াপদের 
ওসমান  ্এ্্্্হ্্্স্ই্্্ল  সসি স 

** ১) 'অন্তমান' শব্দটি এখন বাঙ্গালায় চলিত হইয়া গিয়াছে। 



বাঙ্গাল সাহিত্যে গদ্য ১৬৫ 

স্থলে অণিজস্ত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হইয়াছে । যেমন--উল্টিয়।৷ পাল্টিয়া 
€-উল্টাইয়! পাল্টাহিয়া) দেখিল” [ অতিথি ]$ "ঘুরাইয়া৷ ফিরিয়াছে, 
[ জীবনস্থৃতি ]| কথ্যভাষায় ণিজস্ত, অণিজস্ত উভয় স্থলেই সাধারণতঃ 
“উল্টে পাল্টে? বলা হুইয়। থাকে । তাহা হইতে শুদ্ধ করিতে গিয়া এই 
রকম ভুল হইয়াছে । যোগাযোগ উপন্তাসের মধ্যে এক স্থলে 'তঙগজ 

ব্রাহ্মণ কথাটি আছে । এই "ভঙগজ' শব্দটি সম্ভবতঃ “ভঙ্গ আর “বঙগজ' 
এই দুইটি শব্ষের জোড়কলম (90716%10011)9610) ) করিয়া তৈয়ারী 

ত্ইয়াছে। 

ঢই এক স্থলে তৎসম শব্দের তত্ব বিশেষণের প্রয়োগ ঠিক সঙ্গত হয় 

নাই । যেষন-পাকা আত [ মধ্যবর্তিনী 1]; “ক্ষেপা যুবক [একটি 
আষাটে গল্প 11 

নিয় উদ্ধত স্থলে “পিণাক” শব্দটি “বিষাণ+ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।-- 
“রুদ্রের প্রলয়পিণাকের মত তাহাতে কেবল একই সুর, তাহাতে সঙ্গীত 

নাই ।” [ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ]। এখানে যদি “ধনু অর্থ লইতে 

হয় তাহা হইলে “নুর” শব্দে "ঙ্কারধবনি” বুঝিতে হইবে । পটিমারের পিণাক- 
ধ্বনিও মান্ত করে না” [ সরোজিনী প্রয়াণ ]। 

রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষার প্রভাব বিশেষ কিছু 
নাই । দুই এক স্থলে যাহা লক্ষ্য করা যায় তাহা এই । “করা” বা “হওয়া” 

ধাতুর পরিবর্তে স্থানবিশেষে “পাওয়া” ধাতুর প্রয়োগ পূর্ববঙ্গের ভাষায় দেখা! 

যায়। রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে পাই--চেষ্ট]া পাইও না” [ বৌঠাকুরাণীর 
হাট ]; “ক্ষোভ পাইল” [ চোখের বালি 1 

অন্ত্যর্থ ধাতুর নিষেধে পশ্চিমবঙ্গের কথ্যতাষায় এবং তাহা হইতে 
সাধুভাষায় একটি বিশিষ্ট ধাতুর প্রয়োগ আছে। বর্তমান কালে তাহার 

তিন পুরুষের রূপ কথ্যতাষায় যথাক্রমে--“নই $ নোস্, নও, নন; নহে, 
নহেন।” পূর্ববঙ্গের ভাষায় এইস্থলে সর্বত্র “না” এই নেতিবাচক অব্যয়ের 
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প্রয়োগ হইয়া থাকে । বর্তমান সময়ে পশ্চিমবজের কথ্যভাষাতেও এই 

রীতি টুকিয়া পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথের কথ্য- ও £সাধুভাবার রচনাতে 
পূর্ববঙ্গের রীতি অন্থযায়ী “না” শব্দের প্রয়োগ অ-নুলভ নহে । যেমন-_ 

“আমি তোমার কাকা না :' (“আমি তোমার কাকা নই ;' ) “আমর! কিছু নিতান্ত শিশু 

না।' [রাজধি]। 

'এটা তত কঠিন না।” [গল্পসপ্তক ঃ ভাইফোট। ]। 

“সেখানে ভোগের চেহারা] দেখেচি, আনন্দের না।” [শিক্ষার মিলন ]। 

'আমি টুরিস্ট না ।' ("কম্যাদায়ের বন্যা তেমন প্রবল নয়।) [শেষের কবিত। ]1 

ইত্যাদি। 

সাধুভাষার রচনার মধ্যে যেখানে কথোপকথনের জন্য অথবা অস্ত কারণে 

কথ্যভাষার বাবহার কর! হইয়াছে সেখানে রবীন্দ্রনাথ অল্প স্থলেই কথ্য- 
ভাষার (বিশেষ করিয়া ক্রিয়াপদের ) বিশুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে 

পারেন নাই, অর্থাৎ কথ্যভাষার রূপের সহিত সাঁধুভাার রূপ মিশাইয়া 
ফেলিয়াছেন। এই দোষ বাজালার সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদিগের গপ্ভ রচনায় 
পরিলক্ষিত হুয়। অনেক সময় আবার কথ্যভাষার বিভিন্ন উপভাষার পদ 

মিশ্রিত ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন । উদাঁহরণ-_ 

চারিদিকে লোকের কোলাহল সহিতে না৷ পেরে-__[ যুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের 
পত্র ]1১ 

তাই কি, সমস্ত দিনই শিখাইতে হইবে? সন্ধার পর এক আধ ঘণ্টা পড়ালেই ত ঢের হয়। 

[ চোখের বালি ]। 

দিদি, আর ওসব কথ বলিসনে ভাই ! আমার এই পৃথিবীটা! এক রকম বেশ লাগিতেছে । 

[ গল্পগুচ্ছ ঃ দালিয়া ]। 

মশায় আমার প্রণাম জানবেন, আমি চল্লেম।' আজ্ঞে, এখানে এসে প্রথম জানলুম ।' 

[ গরগুচ্ছ মুক্তির উপায় ]। 

নিশ্চয়, নীরা আর কেহই চুরি করে নি। [তির আপদ ]। 
০০০০০১১ ০০ 

*১। ভারতী, ১২৮৬ সাল, পৃঃ ৪২। 
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একই রচনার মধ্যে কোন পাত্রপাত্রীর কোনে! উক্তি সাধুভাষায় এবং 
কোনে উক্তি কথ্যভাষায় দেওয়া রবীন্দ্রনাথের সাধুভাষায় লিখিত উপস্ঠাস 
ও গল্পগুলির একটি বিশিষ্ট রীতি। সাধুভাবার লিখিত উক্তিগুলি যেন 
অনেকটা ইংরেজী 7₹60০0:69৫ 8109901)-এর মত। ইহার একটি উদাহরণ 

দিতেছি । 
মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি শ্বশুর-বাড়ী যাবে ?” 

রহমত হাঁসিয়! কহিল, “সেথানেই যাচ্চে !” 

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্তজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল--ঞসহ্থরাকে 

মারিতাম কিন্ত কি করিব হাত বাঁধ! ।” [গল্পগুচ্ছ ; কাবুলিওয়াল! ]| 

এইবার রবীন্দ্রনাথের বানান-পদ্ধতি (0:%)০£:505)-র সম্বন্ধে কিছু 

বলিব। “একমাক্র-বাচক অব্যয়াংশ (98011)960 79:6016) “ই” এবং 
“অপিচ”-বাঁচক অব্য়াংশ (11009108159 [)861016) “ও” যে শবের সহিত 

প্রযুক্ত হয় সেই শব্দের পিছনে প্রত্যয়ের মত যুক্ত হয়, তবে সাধারণতঃ 
পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণ হইতে ম্বতন্্ব থাকে । রবীন্দ্রনাথের সকল সময়ের রচনার 
মধ্যে এই অব্যয়াংশ ছুইটি-_বিশেষ করিয়! “ই+-_ পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত 
সন্ধিভূত হইয়াছে দেখ! যায়। যেমন--সকলি,” “কেবলি, “তাহাদেরি, 

'ূর্ধিমারি, “আমারো” “আরো, ইত্যাদি। তেমনি "আর এক" স্থলে 
“আরেক”, “এক এক" স্থলে “একেক” এই সন্ধিবন্ধ রূপই দেখা যায় । 

র-কারকে রেফ করা যুরোপযাত্রী কোন বলীয় যুবকের 
পত্র এই প্রবন্ধে প্রথম দেখা যায়। যেমন--“কর্বার জন্তে”। তারপর 

পাওয়া যায় ঘরে-বাইরে এবং আর ছুই একটি রচনায়। কথ্যভাবার 
ক্রিয়াপনে প্রত্যয়ের “ছ+ স্থানে “চ* প্রায়ই ব্যবহার কর! হইয়াছে, কিন্ত 
এবিষয়ে কোথাও একতন্ত্রতা (90081889005) নাই । যেমন --“দেখেচি*, 

*ুনেছি” [ গোরা ]% “পেরেচি', “করেছি [ ঘরে-বাইরে ]3 “উঠেছে”, 
“রেখেচে” [ পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী ]; প্পড়েচে, “দিয়েছে” [ ছই বোন 11 
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কতকগুলি দেশী, বিদেশী এবং তত্তব শবের উদ্ম (8011876) ধ্বনির 

বানানে রবীন্দ্রনাথ নৃতনত্ব এবং বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন। শ, ষ, স, এই 

তিনটি উন্মধ্বনির মধ্যে ষ-কারেরই প্রাধান্য দেখা যায়। তাহার পর 
শ-কারের যেমন -“মাকড়ষা” ; “কুয়াষ।” “কুয়াশা” ; “বকশিষ “বখশিশ+ ; 

“থাষ, থাপ; গচষমা চশমা”; শশিশুগাছ, “সিম্ছগাছ" ; শীষা 

(-সীসক ); “শিকি পয়সা ; “শাদা, “সাদা”; "শহর, “সহর? ; 

'সুখোষ, 'মুখোঁস 5 'খোলয,ত খোলস”; “আপধ; “নালির্য ; 

“একজিবিষণ ; “আপি ; “ইযা খাঁ”; “বালিয” ? ইত্যাদি । 
খণ্ড ত [ৎ]-এর প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা আকর্ষণ আছে। 

যেমন--কাৎ, মাৎ, “জিৎ 'পাৎলা, বালান, “মেরামত” “মজবুৎ। 

“কাংলি, 'সীৎরে॥ “মৌতাঁৎ,+ “মানত “আড়ত্দার+ “ফুরসং,+ ইত্যাদি । 
উ-কার এবং অ-কারের স্থলে অনেক সময় ও-কার ব্যবহৃত হইয়াছে । 

যেমন-“মারধোর (-মারধর ), “মুখোমুখি, প্ঘাড়মোড়, “ওল্টাইতে, 
ইত্যাদি। 



একাদশ পরিচ্ছেদ 

রবীন্দ্রী ভঙ্গির বিবর্তন 

রচনাভঙ্গির ক্রমবিকাশ এবং পার্থক্যের দিক দিয়া বিচার করিলে 

ববীন্রনাথের গন্ভ-সাহিত্যকে তিনটি যুগে ভাগ করা যাইতে পারে । সে 
বুগ তিনটি 'এই-- 

'জ্ানাঙ্কুর-ভারতী” (বা আদি ) যুগ্ন, ১২৮৩ সাল হইতে ১২৯০ সাল। 

“হিতবাদী-সাধনা-ভারতী-বঙ্গদর্শন-প্রবাঁসী* (বা মধ্য ) যুগ, ১২৯১ সাল 

হইতে ১৩১৯ সাল বা ১৩২০ সাল। 

“সবুজপত্র” ( বা তৃতীয় ) যুগ, ১৩২১ সাল হইতে আরম্ত করিয়া বর্তমান 

কাল অবধি চলিতেছে বল! যায়। 

রবীন্ত্রী রীতির মধ্যযুগের প্রকৃত আরম্ভ ১২৯৮ সাল হইতে । ১২৯১ 

সাল হইতে ১২৯৭ সাল পর্য্যন্ত সময়টা এই যুগের অরুণোদয় বল! যাইতে 
পারে। মধ্য যুগ অর্থাৎ ১২৯৮ সাল হইতে ১৩১৯ সাল পর্ধ্স্ত সময়কে 

আবার তিন কালে ভাগ করা যাইতে পারে--হিতবাদী-সাধনার কাল 

( ১২৯৮-১৩০২ সাল ), ভারতী-বহ্ৃদর্শনের কাল ( ১৩০৫-১৩১৩ সাল) এবং 

প্রবাসীর কাল ( ১৩১৪-১৩১৯ সাল )। 

আদি যুগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগের শেষ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের 

গগ্ভতঙ্গির অবিচ্ছেদ ও ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ এবং পরিণতি লক্ষিত হয়। 

সবুজ-পত্রের ( বা! তৃতীয় ) যুগে তাহার গগ্ভভঙ্গি যেন একটা নৃতন মোড় 
ফিরিল। ইহাকে ঠিক ক্রমবিকারপ্বলা “বোধ হয় শক্ত । এই যুগের 

প্রথমেই যে ছোট গল্পগুলি লেখ! হয় তাহাতে অনেকট| পরিমাণে পুরাতন 
“ভারতী-বঙ্গদর্শন' কালের ভঙ্গির রেশ অনুভূত হয়। তাহার পর হইতেই 
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রচনাভঙ্গি অন্তরকম রঙ ধারণ করিতে আরম্ভ করিল । এই যুগের আদর্শ 

(570:081) রচন। ঘ রে-বা ইরে। 

তৃতীয় যুগের রচনা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এইগুলি। কথ্যভাষার ক্রমবর্ধমান 
ব্যবহার । প্রথম প্রথম ( বথা ঘ রে-বা ই রে-তে) পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষার 

ক্রিয়াপদই মুখ্যতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, শেষের দিকের রচনাগুলিতে পূর্ববঙ্গের 
কথ্যভাষা হইতে আগত কতকগুলি ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইতেছে (যেমন “দিল” 

“নিল )। বাক্যের মধ্যে কাব্যের ধীচে পদ সাজানো! এই যুগের শেষের 
দিকের রচনায় লক্ষিত হয়। (যেমন, “এ পারে বাসন্তী গাছে কচি পাতা 

শিশুর ঘুমভাউ। চোখের মত রাঙা, তার কাচা সোনার বরণ ফুল, ঘন গন্ধ 

ভারি হয়ে জমে উঠেছে, গন্ধের কুয়াসা যেন ।” [ মালঞ্চ১ ]1) কথার ভঙ্গি 

অনপেক্ষিত (80006) । ভাষার ও ভাবের চটকে পাঠককে চমকিত 

করিয়। দিবার চেষ্টা জাগ্রত। চমকিত করিয়া দিবার এই সঙ্ঞান চেষ্টা 
শেষের কবিতা-য় সর্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্ফুট । সেইজন্য এই বইটি 
[৪:০৩ বা ব্-রচনায় পধ্যবসিত হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের 

উদ্দেশ্তও তাহাই । কিন্তু এই ভঙ্গি যে এই যুগের অপরাপর প্রায় সকল 

রচনাতেই একটা কৃত্রিমতার স্থষ্টি করিয়াছে তাহাও অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। চেষ্টাকৃত বলিয়া অনেক সময় এই যুগের রচনায় উপমা- 

উৎপ্রেক্ষায় বা অন্প্রাসে পূর্বকার সারল্য ও হৃদয়গ্রাহিতার অভাব লক্ষিত 

হয়। ঘযমকের প্রয়োগ এই যুগেই আরম্ভ হয়। সমাপিকা ক্রিয়া 
সাধারণতঃ বাক্যের শেষে প্রযুক্ত হইয়া! থাকে ; ইহাই বাঙ্গাল! ভাষার রীতি। 

কিন্তু কাব্যের ভাষায় এবং মুখের ভাষীয়, বিশেষ বিশেষ অর্থব্ঞ্জনার জন্য, 

কখনও কখনও এই রীতির ব্যতিক্রম হয়। এই যুগের রচনায় ক্রিয়াপদের 
এই রকম ব্যত্যাস খুবই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছইটি যুগের 

রচনায় ইংরেজী শব্ের প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প। শেষের যুগের রচনায় কিন্ত 
হননি সি সি সস, সিস্ট এসসি লস টস তি সপ্ন তো ০ চোষ সত পিন শর জা তা 

১। বিচিত্র, অগ্রহায়ণ, ১৩৪5 সাল, পৃহ ৫৬৯ । 



বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্ধ ১৭৬ 

ইংরেজী শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট দেখিতে পাঁওয়! যায় । ইহার জন্ত অবস্ত 
বিষয়বস্তই বিশেষ করিয়! দায়ী। 

এইবার রবীন্দ্রনাথের প্রধান প্রধান গগ্ঠরচনা লইয়া আলোচনা করিব, 
এবং তাহার রচনা হইতে উপযুক্ত অংশ উদ্ধত করিয়৷ তাহার রচনাভঙ্গির 
অভিব্যক্তির ধার! দেখাইতে চেষ্টা করিব । 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গগ্ভরচনাটি ভুবনমোহিনী প্রতিভা”, “অবসর 
সধোজিনী, এবং “ছুথসঙ্গিনী* নামক তিনটি কবিতার বইয়ের সমালোচনা । 

জ্ঞানাস্কুর ও প্রতিবিম্ব নামক মাসিক পত্রের চতুর্থ খণ্ডে, ১২৮৩ 

সালের কান্তিক সংখ্যায় ( পুষ্ঠা ৫৫৩ হইতে ৫৫০) প্রকাশিত হয়। তখন 

রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌদ্দ-পনেরো ॥ এই রচনাঁটির উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ জী ব ন- 

স্বতি-তে করিয়াছেন। ইহার সাহিতাক মূল্য বিশেষ কিছুই নাই, 
এবং তাহ! থাকিবারও কথা নহে, তথাপি কবির প্রথম গগ্ভরচন! হিসাবে 

প্রবন্ধটির ঁতিহাসিক মূল্য আছে। চৌদ্দ-পনেরে। বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ 
কি রকম গগ্ধ লিখিতেন, তাহ! জানিবার কৌতুহল সকলেরই আছে। 
স্থৃতরাং এই বিস্ৃতপ্রায় রচনাটির প্রথম হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত 
করিয়। দিলে আশ! করি বৃথা বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । নিয়ে উদ্ধাতাংশ 

যতদুর সম্ভব মূলের অনুগত করিয় দেওয়া হইল। 

মনুষ্য হৃদয়ের স্বভাব এই যে, যখনই সে মুখ ছুঃথ শোক প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন, 

সে ভাব বাহ প্রকাশ ন! করিলে সেনুস্থ হয় না। যখন কোন সঙ্গী পাই, তখন তাহার 

নিকট মনোভাব ব্যক্ত করি, নহিলে সেই ভাব সঙ্গীতাদির দ্বারা প্রকাশ করি। এইরূপে 

গীতিকাবযের উৎপত্তি। আর কোন মহাবীর শত্রহস্ত ব কোন অপকার হইতে দেশকে মুস্ত 

করিলে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতান্থচক যে গীতি রচিত ও গীত হয় তাহা হইতেই মহাকাবোর জন্ম । 

সুতরাং মহাকীব্য যেমন পরের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি গীতিকাব্য নিজের হ্থাদয় 

চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়। মহাকাব্য আমরা! পরের জন রচন। করি এবং গীতিকাব্য আমরা 

নিজের জন্ত রচন। করি। যখন প্রেম, করণী, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি সকল হৃদয়ের গুঢ় উৎস, 

হইতে উৎসারিত হয়, তখন আমরা হাদয়ের ভার লাঘব করিয়। তাহা গীতিকাব্রূপ শ্রোতে 
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'ঢালিয়৷ দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পকিত্র প্রঅবণজাত সেই ম্থোত হয়ত শত শত মনোভূমি 

উর্ধবরা করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বর্তমান থাকিবে ॥ ইহা মরুভূমির দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র 

করিতে পারে, ইহ! শৈলক্ষেত্রের শিলারাশিও উতর্ধবরা করিতে পারে । কিম্বা যখন অগস্মিশৈলের 

স্যায় আমাদের হৃদয় ফাটিয়া অগ্নিরাণি উদগীরিত হইতে থাকে, তখন সেই অগ্নি আর্্র কাঠও 

জ্বালাইয়৷ দেয়, সুতরাং গীতিকাব্যের ক্ষমতা বড় অল্প নহে। খবিদিগের ভক্তির উৎস হইতে 

যে সকল গীত উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে হিন্দুধর্ন গঠিত হইয়াছে এবং এমন দৃঢ়রূপে গঠিত 

হইয়াছে যে, বিদেশীয়রা সহশ্র বৎসরের অত্যাচারেও তাহা ভগ্ন করিতে পারে নাই। এই 

এই গীতিকাবাই যুদ্ধের সময় সৈনিকদের উদ্মত্ত করিয়া তুলে, বিরহের সময় বিরহীর মনোভাব 

লাঘব করে, মিলনের সময় প্রেমিকের হথথে আহুতি প্রদান করে, দেবপুজার সময় সাধকের 

ভক্তির উৎস উন্মুক্ত করিয়! দেয়। এই গীতিকাবাই ফরাসী বিদ্রোহের উত্তেজন! করিয়াছে, 
এই গ্রীতিকাব্যই চৈতম্যের ধর্ম বঙ্গদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, এবং এই গীতিকাব্যই বাঙ্গালীর 

নিজ্জীব হৃদয়ে আজকাল অল্প অল্প জীবন সঞ্চার করিয়াছে। মহাকাব্য সংগ্রহ করিতে হয়, 

গঠিত করিতে হয়; গীতি-কাবযর উপকরণ নকল গঠিত আছে, প্রকাশ করিলেই হইল। 

নিজের মনৌভাব প্রকাশ করা বড় সামান্ঠ ক্ষমতা নহে। সেক্সপীয়র পরের হ্থাদয় চিত্র 

করিয়! দৃষ্তকাব্যে অসাধারণ হইয়াছেন, কিন্তু নিজের হৃদয় চিত্রে অক্ষম হইয়। গীতিকাব্যে 

উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই । তেমনি বাইরন্ নিজ হৃদয় চিত্রে অসাধারণ ; কিন্তু পরের 

হৃদয় চিত্রে অক্ষম । শীতিকাব্য অকুত্রিম কেননা তাহা আমাদের নিজের হৃদয় কাননের পুষ্প, 

আর মহাকাব্য শিল্প, কেননা তাহা পর হৃদয়ের অনুকরণ মাত্র। এই নিমিত্ত আমরা বাল্মীকি, 

ব্যাস, হোমর, ভার্জিল প্রভৃতি প্রাচীনকালের কবিদিগের স্ায় মহাকাব্য লেখিতে পারিব 

না; কেননা সেই প্রাচীনকালে লোকে সভ্যতার আচ্ছাদনে হৃদয় গোপন করিতে জানিত না, 

কুতরাং কবি হথাদয় প্রত্যক্ষ করিয়। সেই অনাবৃত হৃদয় সকল সহজেই চিত্র করিতে পারিতেন। 

উদ্ধত অংশটি প্রথম অনুচ্ছেদের প্রথম অংশ। অন্ুচ্ছেদগুলি এই রকমই 
বড় বড়। বালকের রচনা! হইলেও ইহা যে কোন কবির লেখা তাহ! 

উপমাদির ঘটা! হইতে স্পষ্টই বুঝা ছুরূহ নহে । আর রবীন্দ্রনাথের গণ্ভের 
_ ভঙ্গির পূর্ববাতাসও ইহাতে ঈষৎ লক্ষিত হয়। উপমাদির প্রয়োগ, একাধিক 
অলঙ্কারের দ্বারা উক্তি সমর্থন_-ইহা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভঙ্গি। 

ব্রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বাক্য-প্রয়োগরীতির পরিচয়ের অসপ্ভাবও ইহাতে নাই । 
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যেমন--“কেননা” শব্দ দিয়া সমর্থক বাক্যের প্রয়োগ ১ এএবং+ শব্দ দিয়া 

বিভিন্ন বাক্যের সংযোজন, “হওয়াতে” এই পদের স্থলে হইয়া” এই 
অসমাপিকা পদের প্রয়োগ ; ইত্যাদি। 

এই প্রবন্ধ প্রকাশের মাস কতক পরেই (১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে ) 

ভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। ভারতী-র মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ 

গগ্যসাহিত্যের আসরে রীতিমত প্রবেশ করিলেন। প্রথম সংখ্যাতেই 

মেশ্যনাদবধের সমালোচনা মেঘনাদ বধকাব্য প্রবন্ধের কিয়দংশ 

বাহির হইল । পরবর্তী অংশ ভাত্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন এই 
করমাস ধরিয়া প্রকাশিত হয় । রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের রচনার মধ্যে 

নানা কারণে এইটিই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। জীব নস্থতি-তেও ইহার 

উল্লেখ করা হইয়াছে । হি তবাদী হইতে প্রকাশিত গ্রনস্থাবলীতে এই 
প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে আর পুনমুর্রিত হয় নাই । কবির 
দ্বিতীয় গগ্ঠরচনা বলিয়া ইহারও এ্তিহাঁসিক মূল্য আছে। সুতরাং এই 
প্রবন্ধের ভাষার কিঞ্িখ নমুনা নিয়ে তুলিয়া দিলাম । 

আমাদের পাঠক সমাজের রুচি ইংরাজী শিক্ষার ফলে একাংশে যেমন উন্নত হইয়াছে, 

অপরাংশে তেমনি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে । ভ্রমর, কোকিল, বসস্ত লইয়া বিরহ বর্ণনা করিতে 

বসা ভীহাদের ভাল ন৷ লাগুক্, কবিতার অন্য সকল দৌষ ইংরাজী গিল্টিতে আবৃত করিয়া 

ভাহাদের চক্ষে ধর, তাহার! অন্ধ হইয়। যাইবেন। ইহারা ভাব-বিহীন মিষ্ট ছত্রের মিলন- 

সমষ্টি ব! শব্দাড়ম্বর ঘনঘটাচ্ছন্ন শ্লোককে মুখে কবিত| বলিয়! স্বীকার করিতে লজ্জিত হন, কিন্ত 

কার্যে তাহার বিপরীতাচরণ করেন । শব্দের মিষ্টতা অথবা! আড়ম্বর তাহাদের মনকে এমন 

আকুষ্ট করে যে, ভাবের দোষ তাহাদের চক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়। পড়ে । কুত্র। ব্যক্তিকে মণি-মাণিক্য- 

জড়িত হস্ত পরিচ্ছদে আবৃত করিলে আমাদের চক্ষ পরিচ্ছদের দিকেই আকৃষ্ট হয়, এ-পরিচ্ছাদ 

সেই কুঞ্রী ব্যক্তির কদর্ধ্যত! কিয়ৎ পরিমাণে প্রচ্ছন্ন করিতেও পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে 

সৌন্দ্যা অর্পণ করিতে পারে না 1১ 

সম্প্রসারিত এ স্তিমিত এপস কিটিপ পলিসি 

১। ভারতী, শ্রাধণ; ১২৮৪ সীল, পৃঃ ৮। 



১৭৪ বাঙ্গাল। সাহিত্যে গদ্ধ 

উদ্ধৃত অংশে রবীন্দ্রনাথের অর্থাস্তরন্তাস-বা ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতির 
( 61১19086০01 ৪£51৩-এর ) একটি সুন্দর উদাহরণ মিলিবে। 

ভা র তী-র প্রথম বর্ষের তৃতীয় (আশ্বিন) সংখ্যা হইতে রবীন্দ্রনাথ 

একটি উপন্টাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহা 

পরবর্তী সালের ভাদ্র সংখ্যা অবধি চলে। উপন্যাসটির নাম করুণা। 

ইহা! পুনমুদ্রিত ত হয়ই নাই, উপরস্ত রবীন্দ্রনাথ কোথায়ও ইহার উল্লেখ 

করাও আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই | র্ 

বইটির ভাষ৷ শ্বচ্ছন্দ, অনাড়ম্বর। দ্রততালে ঘটনাদির বর্ণন৷ চলিয়াছে। 
মধ্যে মধ্যে উত্তমপুরুষে গ্রন্থকারের উত্তি আছে। অতীতকালের সহিত 

'অতীতকালের অর্থে বর্তমান কালের প্রয়োগ যথেষ্ট আছে । কথোপকথনের 

মধ্যে সাধুভাবার সহিত কথ্যভাষার মধ্যে মধ্যে মিশ্রণ হইয়াছে । ভাষার 
নমুন। হিসাবে কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া দিতেছি । 

চতুয়তাভিমানী লোকেরা আপন অভাব লইয় গর্ব করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি গার্কস্থা 

ব্যবস্থার চতুরত৷ জানাইতে চায়, সে আপনার দারিদ্র্য লইয় গর্ব করে, অর্থাৎ অর্থের অভাব 

সম্ত্বেও কেমন নুচারুরূপে সংসারের শৃঙ্ঘল! সম্পাদন করিতেছি ॥ নিধি তাহার মুর্থত৷ লইয়া 

গর্ব করিতেন। গল্প-বাগীশ লোক মাত্রেই পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি বড় অনুকুল, কারণ নীরবে 

সকল প্রকারের গলপ শুনিয়। যাইতে ও বিশ্বাস করিতে পল্লীতে পঙ্ত মহাশয়ের মত আর কেহ 

ছিল না । এই গুণে বশীভূত হইয়। নিধি মাসের মধো প্রীয় দুই শত বার করিয়া তাহার 

এক বিবাহের গল্প শুনাইতেন। গল্পের ডাল পাল! ছণটিয়া ছুটিয়। দিলে সার মন্্ এইরূপ 

ঈাড়ায়__নিধিরাম ভটট বর্ণপরিচয় পর্যন্ত শিথিয়াই লেখা পড়ায় দড়ি দিয়াছিলেন, কিন্তু চালাকির 

জোরে বিস্তার অভাব পূরণ করিতেন। নিধির বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু এমন 

শ্বশুর পৃথিবীতে নাই, যে নিধির মত গোমুর্খকে জানিয়৷ গুনিয়। কন্তা। সম্প্রদান করে। অনেক 

কৌশলে ও পরিশ্রমে পাত্রী স্থির হইল। আজ জামাতাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে। 

অস্ভিতীয় চতুর নিধি দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া! একটি পান্ধী আনাইল এবং চাপকান ও 

' শীমলা পড়িয়া গুটি কতক কাগজের তাড়া হাতে করিয়া কন্ঠা-কর্তাদের সন্মুথে পান্কীতে 
চড়িলেন। দাদা কহিলেন *ও নিধি, আজ তোমাকে দেখতে এয়েচেন।” নিধি কহিলেন 

শ্না দাদা, আজ সাহেব সকাল সকাল আসবে, ঢের কাঙ্গ ঢের লেখা পড়া আছে, আজ আর 



বাঙ্গালা সাহিত্যে গগ্ঠ ১৭৫ 

হোচ্চে না” কণ্ঠা-কর্তীরা জানিয়! গেল যে+ নিধি কাজ কর্ম করে, লেখা পড়াও জানে । 

তাহার পর দিনই বিবাহ হইয়া গেল। নিধি ইহার মধ্যে একটি কথ! চাপিয়া যায়, আমর! 

সেটি সন্ধান পাইয়াছি; পাড়ার একটি এন্ট্বান্স ক্লাসের ছাত্র তাহাকে বলিয়। দিয়াছিল যে, যদি 

তোম।কে জিজ্ঞাসা করে কোন্ কলেজে পড় তবে বলিও বিষপস কলেজে । দৈবক্রমে বিবাহ- 

সভায় এ প্রশ্ণ করায় নিধি গন্ভীরভাবে উত্তর দিয়াছিল বিষাক্ত কলেজে ! ভাগে; কগ্তা-কর্ভীরা 

নিধির মুর্খতাঁকে রসিকত! মনে করে তাই সে যাত্রায় সে মানে মানে রক্ষা পায়।১ 

তৃতীয় বর্ষের (১২৮৬ সালের ) ভা রতী-তেয়ুরোপ-যাত্রী কোন 
বঙ্গীয়যুবকে বপত্রবাহির হইতে থাকে । এই লেখাটিতে রবীন্দ্রনাথ 
সর্বপ্রথম কথ্যভাষ| ব্যবহার করেন। ক্রিম্নাপদগুলি সবই কথ্যতাষাঁর, তবে 
বিভিন্ন উপভাষার রূপগুলি অনির্ধিচারে গৃহীত হুইয়াছে । যেমন,--“উঠ্লেম*, 

“দেখলাম”, “করতেম”, “ভাবতুম+, ইত্যাদি । ক্রিয়াপদের বানানেও নুতনত্ 
আছে । ১পোড়লেম”, “বইছে, “দেখাচ্ছে, “কোলে, “বোল্লেন, 

“কর্বার “হোয়ে”, “বোলে”, ইত্যাদি । সাধুভাষার ক্রিয়াপদেরও মধ্যে মধ্যে 
প্রয়োগ 'আছে। অমার্জিত হইলেও ভাঁষা বেশ সরল ও ্বচ্ছন্দ। উদাহরণ 
হিসাবে নিম্নে কিছু 'অংশ উদ্ধীর করিয়া দিলাম। 

আমরা এখন 09৬০1) 91175 এর অন্তর্গত টকী। (00925) বোলে এক নগরে আছি। 

এমন সুন্দর জায়গা! আমি কখনো! দেখি নি। সমুদ্রের ধারে। চার দিকে পাহাড়। অতি 

পরিষ্কার দিন। মেঘ নেই, কোয়াশ। নেই, অন্ধকার নেই; চারিদিক হীন্ত ময়। চারিদিকে 

পাথী ডাকৃচে, ফুল ফুটচে। যখন 7010710£5 /115 এ ছিলুম, তখন ভাবতুম, এথানে 

যদি মদন থাকে, তবে সে ব্যক্তি তার ফুল শর তৈরী করবার জন্গে এত ফুল পায় কোথ? 

অনেক বন বাঁদাড়, ঝোঁপ ঝাঁপ, কাটা গাছ হাতড়ে ছু চারটে বুনে৷ ফুল নিয়েই কাজ চালাতে 

হয়; কিন্তু 1:0:082১তে মদন যদি গ্যাটুলিংএর কামানের মত এমন একটি বাণ উদ্ভাবন 

কোরে থাকে যাঁর থেকে প্রতি মিনিটে হাজারটা কোরে তীর ছোড়া যার, আর সেই বাণ 
দিন রাত যদি কাজে ব্যস্ত থাকে, তবু মদনের ফুল শরের তহবিল এখেনে দেউলে হবার কোন 

সম্ভাবন। নেই। এত ফুল।২ ৮ 

২। ভারতী, ১২৮৬ সাঃ পৃঃ ১৩৯৩১ । 



৬৭৬ বাঙ্গালা সাহিত্যে গছ 

তাহার পর উল্লেখযোগ্য রচনা হইতেছে বৌঠাকুরাণীর হাট। ইহা 
রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্তাস। ইহাভারতী পত্রিকায় ১২৮৮ সালের 

অগ্রহায়ণ মাসে আরম্ভ হইয়া ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাঁসে সমাপ্ত হয় এবং 
১২৯৭ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের গগ্যসাহিত্যের প্রথম 

যুগের বিশেষত্ব-ছোট ছোট বাক্য প্রয়োগ--ইছাতে পূর্ণমাত্রায় বজায় 
আছে। ভাষা সহজ, সরল সাঁধুভাষা ৷ ঘটনার বর্ণনা ভ্রুততালে চলিয়াছে। 
অলঙ্কারের প্রয়োগ যথাসম্ভব অল্লই। অনুপ্রাসের প্রয়োগ নাই। 
ইংরেজিয়ানা অল্পন্বল্প আছে । স্ত্রীপ্রত্যয়ের প্রয়োগ খুবই কম। কথোপ- 

কথন সাধুভাষায় দেওয়। হইয়াছে । “ঠাঁহরাইবেন না+, “ইচ্ছা পুরাইতে», 
“তিষ্িতে”, “তলাইয়াছিলেন”, ইত্যাদি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আছে। ভাষার 
নমুন! হিসাবে ছইটি অংশ নিয়ে উদ্ধত করিয়! দিতেছি । প্রথমটি বর্ণনাত্মক 
বঙ্কিমী পদ্ধতির, দ্বিতীয়টি নিজস্ব অলঙ্কৃত পদ্ধতির উদাহরণ । 

রাত্রি গভীর হইল । অনেকগুলি সন্ধার তারা অন্ত গেল, অনেকগুলি গভীর রাত্রের 

তার! উদিত হইল। প্রাকারতোরণস্থিত প্রহ্রীদের পদশব্ধ দুর হইতে শুনা যাইতেছে । সমুদয় 

জগৎ নুুগ্ত । নগরের সমুদয় প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে ; গৃহদ্বার রুদ্ধ; দৈবাৎ দু'একটা শুগাল 

ছাড়! একটি জনপ্রাণীও নাই। উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল । সহস! বাহির হইতে 

কে দুয়ারে আঘাত করিতে লাগিল । শশব্যস্ত যুবরাজ ছুয়ার খুলিয়া দিলেন। “কেন? বিভা? 

কি হইয়াছে? এত রাত্রে এখানে আসিয়াছ কেন?”১ 

দেখিলেন রক্তপিপান্থ কঠোর হৃদয় রাজবাটি আকাশের মধ্যে মাথা তুলিয়! দৈত্যের শ্যায় 
ধাড়াইয়া আছে। পশ্চাতে যড়যন্ত্র, যথেচ্ছচারিতা, রক্তলালস।, হুরর্বলের গীড়ন, অসহায়ের 

অশ্রজল গড়িয়া! রহিল, সম্মুখে অনন্ত স্বাধীনতা, প্রকৃতির অকলঙ্ক সৌন্দর্য, হৃদয়ের স্বাভাবিক 
স্নেহ মমতা তাহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ছুই হাত বাড়াইরা দিল ।২ 

১২৯১ সালে রবীন্দ্রনাথের গগ্যসাহিত্যে এক যুগসন্ধির আবির্ভাব হইল। 

১২৯১ হইতে ১২৯৭ পর্ধ্স্ত এই যুগসদ্ধির কাল। তাহার পর ১২৯৮ সালে 
দ্বিতীয় যুগোঁদয় । ১২৯১ সালেই রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প লেখার হ্ত্রপাত 

প্্ইসদ ি 

:১। বিশ্বভীরতী সংস্করণ, পৃঃ ৮-৯। ২। এ, পৃঃ ১৯১। 
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হয় । আর তীহার যে নিজম্ব গন্ভভঙ্গি তাহার সমস্ত লক্ষণগুলি এই সময়ে 

পরিস্ফুট হইতে আরম্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুইটি ছোট গল্প এই 

সালেই প্রকাশিত হয়, প্রথমটি ভা র তী-তে ( কাত্তিক সংখা। ), নাম "ঘাটের 
কথা”, দ্বিতীয়টি নবজীবনে (অগ্রহাকসণ সংখা! ), নাম “রাজপথের 
কথা” । 

উপমা-উৎপ্রেক্ষাদির (অধিক না হইলেও ) সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং আত্ম- 
দৃষ্টিমূলুক (৪5১9০৮1৭৭ ) এবং ব্যাখ্যাত্মক ( 83791970960: ) বর্ণনাভঙ্গি 

এই ছুইটি রচনায় এবং এই যুগের অন্তান্ত রচনায়ও দেখা দিয়াছে । ভাষা 
বিশেষ অলঙ্কৃত ন! হইয়াও হৃদয়গ্রাহী এবং মনোরম । ভাষার জড়তা একেবারে 

কাটিয়া! গিয়াছে । পদ ও শব প্রভৃতির বিসদৃশ প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। 
অন্ুপ্রাসের ব্যবহার এখনও আসে নাই, তবে শ্শ্েষের প্রয়োগের হুত্রপাত 

হইয়াছে । যেমন, “উপন্যাসে চার চোখে বিস্তর হাঙ্গাম! হয়, আর সত্য 

ঘটনায় শুফ জমাথরচের মহলে চার চোখে ষোল গণ্ডার বেণী হয় না| ।” 

[ সরোজিনী প্রয়াণ ]1১ 

বিশুদ্ধ সরসতার (1012001) পরিচয়ও এই সময়ের রচনার মধ্যে 

প্রথম পাওয়! যাইতেছে । যেমন, “ আমাদের জাহাজ বয়ায় ঠেকিল তবু 

ডুবিল না.) ন ডুবিয়া সুখী হইয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু লিখিয়৷ সুখ 

হইতেছে না | 

রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম ভ্রইটি গল্প হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিঝা 
দিতেছি। তাহা হইতে এই সময়ে তীহার গগ্ভরচনা-ভঙ্গির যে কতদূর 
পরিণতি হইয়াছিল তাহ! সহজে বোধগম্য হইবে । 

তোমাদের প্রপিতামহীর! সে দিন নকালে উঠিয়া এমনিতর মধুর হুধ্যের আলে! দেখিতে 

পাইয়াছিলেন। তাহারা যখন এতথানি ঘোমটা টানিয়। কলনী তুলিয়া লইয়া আমার উপরে 

প্রভাতের আলো আরে! একটু আলোময় করিবার জন্ত গাছপালার মধ্য দিয় গ্রামের উচু নিচু 
পপি এ সচিন আল "৯০ সত জর অসি সিসি ওসি টিসি 

১। ভারতী, ১২৯১ ল'ল, পৃঃ ৩৭১। ২. এ। 

১২ 

৯০০০০০০০২০৬ 



১৭৮ বাঙ্গাল। সাহিত্যে গচ্ 

রাস্তার ভিতর দিলা গল্প করিতে করিতে চলিয়া! আসিতেন, তখন তোমাদের সম্ভাবনাও ঠাহাদের 

মনের একপার্খে উদিত হইত না।১ 

কি প্রথর রৌদ্র; উহু; এক একবার নিশ্বাস ফেলিতেছি আর তগ্তধূলা হুনীল আকাশ 

ধূসর করিয়৷ উড়িয়া যাইতেছে । ধনী দরিদ্র, হুখী দুঃখী, জর! যৌবন, হাসি কান্না, জন্ম সৃত্বা, 
সমন্তই আমার উপর দিয় একই নিশ্বাসে ধুলির শ্বোতের মত উড়িয়! চলিয়াছে। এই জন্চ 

পথের হাসিও নাই কান্নাও নাই। গৃহই অতীতের জঙ্থ শৌক করে, বর্তমানের জন্য ভাবে, 
ভবিস্ততের আশাপথ চাহিয়া থাকে । কিন্তু পথ প্রতি বর্তমান নিমিষের শত সহস্র নুতন 

অভ্যাগতকে লইয়াই বাস্ত। এমন স্থানে নিজের পদগৌরবের প্রতি বিশ্বী করিয়৷ "অত্যন্ত 
সদর্পে পদক্ষেপ করিয়। কে নিজের চির-চরণ-চিহ্ন রাখিয়! যাইতে প্রয়াস পাইতেছে ! 
এখানকার বাতাসে যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়৷ যাইতেছে, তুমি চলিয়৷ গেলে কি তাহারা তোমার 

পশ্চাতে পড়িয়। তোমার জন্য বিলাপ করিতে থাকিবে, নূতন অতিথিদের চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ 

করিয়া আনিবে? বাঁতীসের উপর বাতাস কি স্থায়ী হয়? না না বৃথা চেষ্টা! আমি 

কিছুই পড়িয়। থাকিতে দিই না, হাসিও নী, কান্নীও না। আমিই কেবল পড়িয়৷ আছি। 
[ রাজপথের কথ। ]।২ 

পর বৎসর অর্থাৎ ১২৯২ সালে তৃতীয় উপন্তাস রা জধি-র অধিকাংশ 

বাল ক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বইটি তাহার পরবৎসর সম্পূর্ণ আকারে 
বাহির হয়। রা জধি বাহির হইবার পূর্ধে বালক পৰ্রিকায় ( বৈশাখ ও 

জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় ) “মুকুট” নামে একটি ছেলেদের উপযোগী বড় গল্প প্রকাশিত 

হয়। “মুকুট”-এ এবং বাঁ জ ধি-তে বর্ণনা ঘটনাবহুল, এবং সেই ঘটনাঁও 

বেশ দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। রাজধি-র মধ্যে বেশির ভাগ কথাবার্তা 

সাধুভাষায় লিখিত, অল্প কয়েক স্থল চলিতভাষায়। 

রাজধি হইতে একাটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দরিলাম। এটি একটি 
বাহ্দৃষ্টিমূলক (০৮3৪০৮:%৪) দৃস্তাবর্ণনা । রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এইরূপ 

বাহাদৃষ্টিমূলক ( ০৮]9০$:৮9 ) বর্ণন! বড় বেশি নাই । 

তাহার পরদিন যে প্রভাত হুইল তাহা! অতি মনোহর প্রভাত। বৃষ্টির শেষ হইয়াছে। 

পুরববদিকে মেঘ নাই। হুর্যযকিরণ যেন বর্ষার জলে ধৌত ও স্রি্ধ। বুষ্টিবিন্তু ও শৃধ্যকিরণে 
শব পা লৌকিক নল হিপ শি অন জা্সিি উস্টআস সি পোসস্র উ $ পর ও সর ইউটিসি ক সচিব সস তিস্তা জপ সতত ০০৮০০৯০ 

" ১। এ, পৃঃ ৩৯৪ । ২। নবজীবন, ১২৯১-৯২, পৃঃ ৩০ ১০০২ । 
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দশদিক ঝল্মল্ করিতেছে । শুভ্র আনন্দপ্রত। আকাশে প্রান্তরে অরগ্যে নদীম্তরোতে বিকশিত 

শ্বেত শতদলের স্যার পরিস্ফুট হইয়! উঠিয়াছে। নীল আকাশে চিল ভাসিয়া যাইতেছে-_ইন্্র- 

ধনুর তোরণের নীচে দিয়! বকের শ্রেণী উড়িয়। চলিয়াছে। কাঠবিড়ালীরা গছে গাছে ছুটাছুটি 

করিতেছে। ছুই একট অতি ভীরু থখরগোস সচকিতে ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়! 

আবার আড়াল খুঁজিতেছে। ছাগশিশুরা অতি হূ্গম পাহাড়ে উঠিল! ঘাস ছি'ড়িয়! থাইতেছে। 

গরুগুলি আজ মনের আনন্দে মাঠময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাখাল গান ধরিয়াছে। কলসকক্ষ 

মায়ের আচল ধরিয়া আজ ছেলেমেয়েরা বাহির হইয়াছে । বৃদ্ধ পূজার জন্য ফুল তুলিতেছে। 

স্রানের জন্ত নদীতে আজ অনেক লোক সমবেত হইয়াছে । কলকল ম্বরে তাহারা গল্প 

করিতেছে- নদ্বীর কলধ্বনিরও বিরাম নাই। আঁধষাঢ়ের প্রভাতে এই জীবমরী আনন্দময় 

ধরণীর দিকে চাহিয়! দীর্ঘ নিখাস ফেলিয়! জয়সিংহ মন্দিরে প্রবেশ করিল ।১ 

ইহার পর ১২৯৭ সাল অতধি কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য গগ্ভরচন! নাই, 

কেবল কতকগুলি প্রবন্ধ । ইহাদের ভাষা সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই 

নাই। তাহার পর ১২৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথের এক নূতন প্রেরণা আসিল। 
এই ঘুগকে মোটামুটি “সাধনা-ভারতী-বঙ্গদর্শন*-এর যুগ বলা যাইতে পারে। 
এই দশ বারে! বৎসরের ভিতর বাঙ্গাল! গগ্ভ রবীন্দ্রনাথের হাতে অভ্ততপূর্বব 
ও 'অতাবনীয়রূপে বরশ্ব্যমপ্ডিত হইল । এই যুগের সুত্রপাত ১২৯১ সালে 

হইলেও প্রকৃত আবির্ভাব হইল ১২৯৮ সালের গোড়ার দিকে হি তবাদী 
পত্রিকার পৃষ্ঠায় । এই বৎসরের প্রথমে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের 

সম্পাদকতায় এই পত্রিকার আবির্ভাব হয় এবং ইহারই প্রথম কতিপয় 
সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের ছয়টি ছোট গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পগুলি এই-_ 
“দেনা পাওনা, “গিক্ী” “পোষ্টমাষ্টার, *তারাপ্রসন্গের কীর্তি, “ব্যবধান” 

এবং “রাম-কানাইয়ের নির্ব,দ্ধিতা । 

এই ছয়টি গল্পের মধ্যে “দেন! পাঁওনা*ই বোধ হয় প্রথম প্রকাশিত গল্প। 

এই গল্পটির ভাষাও অপর গন্পগুলির ভাষা! হইতে কিঞ্চিৎ শ্বতন্ত্র। বাক্য- 
কপ উড ক ৯৬ রসি জিত জি পিএ লি ওলি ইল রি ৬ শামি পা জলি জাক পিসি রিন্ডি তি সর ৬ এ রী কিতা আত সতী ও 

১। ১৩৩১ সালের স্বরণ পৃঃ, ২্৫। 

€ ৯৩৯ তস্িত আর আলা স্তর রি ই বা অলি উস টি স্নই 

গু 
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গুলি ছোট ছোট। ভাষাও অলঙ্কারনর্জিত, ঘটনার বর্ণনা দ্রুতগতি । 

ইহার ভাঁষার কিছু উদাহরণ দিতেছি । 
কিন্ত ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া! কাদিয়! পড়িল। বিশেষত বড় তিনটি 

ছেলে বিবাহিত এবং তাঁদের কাহারে! বা সন্তান আছে। তাদের আপত্তি অতাস্ত গুরুতর, 

হইয়া দাড়াইল। বাড়ি বিক্রয় স্থগিত হইল । 

বাকি পাঁচটি গল্পের মধ্যে একটি---.পোষ্টমাষ্টার” ছাড় সবকটিই যথাসম্ভব 

অলঙ্কারবঞ্জিত ভাষায় রচিত । “পোষ্টমাষ্টার+ গল্পটির ভাষায় একটু বিশেষত্ব 
আছে। ভাষা এমন কিছু অলঙ্কৃত নয়, তবুও আত্মদৃষ্টিমূলক (৪0019081৮9) 

বর্ণনার দরুন গল্পটির ভাষা ইহার পারিপাশ্িকতার সহিত একীভূত হইয়া 

জমাট হইয়! উঠিয়াছে । এত স্বল্প আয়োজনে ভাষা ও ভাবের রস-ঘন 

সম্মিলন ববীন্দ্রনাথেরও অন্ত কোন গল্প বা অন্বিধ রচনায় পাওয়া ছুল্লভ। 

ঘটনার বাহুল্য একেবারেই নাই, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে ছোট ছোট 
বাক্য প্রয়োগ না করিয়া বড় বড় জটিল (9001)19) ও যুক্ত (০0707130009) 
বাক্যেরই বেশী ব্যবহার করিয়াছেন । ভাষার কিছু উদাহরণ দিতেছি । 

কিন্তু রতনের মনে কোনে! তত্বের উদয় হইল না| । সে সেই পোষ্ট আপিস গৃহের চারিদিকে 

কেবল অশ্রজলে ভাসিয়। ঘুরিয়' ঘুরিয়! বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশ। 

জীগিতেছিল, দাদাবাবু যদ্দি ফিরিয়৷ আসে, সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দুরে যাইতে 

পারিতেছিল নাঁ। হায় বুদ্ধিহীন মানব-হৃদয় ! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান 

বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়! মিথা! আশাকে দুই বাহুপাশে 

বীধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধর] যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়। 

হৃদয়ের রক্ত শুধিয়। সে পলায়ন করে, তখন চেতন! হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রাস্তিপাশে পড়িবার জন্য 
চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। 

এই সালেরই অগ্রহায়ণ মাসে সাধনা পত্রিকার আবির্ভাব হইল। 

সা ধনা-র পত্রে পত্রে রবীন্দ্রনাথ প্গগ্ভ পদ্ভের জুড়ি হাঁকাইতে” লাগিলেন। 
রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গগ্ভতঙ্গিও এই সময়েই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। ভাষা 

দ্রিন দিন পুষ্পিত হইয়! উঠিতে লাগিল। এই সময়কার প্রবন্ধের ভাষার 
কিঞ্চিৎ উদাহরণ দিতেছি । 
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আমরা যে কয়টি লোক বঙ্গভাষার আহ্বানে একত্র আকুষ্ট হইয়াছি, আপনাদের যথাসাধা 

শক্তিতে এই শিশু সাহিত্যটিকে মানুষ করিবার ভার লইয়াছি--আমরা যদি এই অভুধিত 

ধুলিমলিন শিশুটিকে বক্ষে তুলিয়া! লইয়া অহস্কার করি, ভরসা করি কেহ কিছু মনে করিবেন 

না। যাহারা রাজসভায় বসিতেছেন তাহার! ধন্য, যাহারা প্রজাসভায় বসিতেছেন তাহাদের 

জয়জয়কার,__-আমরা এই উপেক্ষিত অধীন দেশের প্রচলিত ভাষায় অন্তরের সুখ দুঃখ বেদম। 

প্রকাশ করি, ঘরের কড়ি খরচ করিয়। তাহা ছাপাই এবং ঘরের কড়ি খরচ করিয়া কেহ তাহা 

কিনিতে চাহেন না- আমাদের অনুগ্রহ করিয়৷ কেবল একটুখানি অহঙ্কার করিতে দিবেন ! 

সেও বর্তমানের অহঙ্কার নহে ভবিষ্যতের অহঙ্কার--আমাদের নিজের অহঙ্কার নহে, ভাবী 

বঙ্গদেশের, সম্ভবতঃ ভাবী ভারতবধের অহঙ্কার! তখন আমরাই বা কোথায় থাকিব, আর 

এখনকার দিনের উড্ডীয়মান ঝড় বড় জয়পতীকাগুলিই বা কোথায় থাকিবে! কিন্তু এই সাহিত্য 

তখন অঙ্গদকুণ্ডলউ্ীষে ভূষিত হইয়া সমস্ত জাতির হৃদয়সিংহাসনে রাজমহিমায় বিরাজ করিবে 
এবং সেই এগর্যোর দিনে মাঝে মাঝে এই বালা সুহৃদদিগের নাম তাহার মনে পড়িবে এই স্নেহের 

অহস্কারটুকু আমাদের আছে। [ বাঙ্গাল৷ জাতীয় সাহিত্য ]1১ 

সাধনা ১৩০২ সালে উঠিয়! যায়। তাহার পর ১৩০৫ সালে আবার 

ভারতী-তে গল্প ও প্রবন্ধাদি বচন! প্রকাশিত হইতে থাকে । ১৩০৮ 

সাল হইতে বঙ্গদর্শনের সম্পাদনভার ববীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন এবং 
১৩১৩ সালে তাহা পরিত্যক্ত হয় । এই সময়টাতেই অর্থাৎ ১৩০৫ হইতে 
১৩১২-১৩ সালের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের গগ্ভভঙ্গি যাহ। সাধনার যুগে অর্থাৎ 

১২৯৮-১৩০২ সালে পূর্ণরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা! অপূর্বরূপে বিকশিত 

ও অলঙ্কত হয়৷ উঠে। এই সময়ে লেখ! গল্পে উপন্তাসে এবং প্রবন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ ভাষার ইন্দ্রজাল রচন! করিয়াছেন । গগ্ভ পদ্ভের মত সুমাধুক্ত 
হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বসাহিত্যের সহিত আমার পরিচয় নাই, থাকিলে 

বলিতে পারিতাম, এইরূপ অলঙ্কত, এশ্বধ্যমপ্ডিত, মহীয়ান্, অনবদ্য, মধুর 

গগ্রচনা অন্ত কোন ভাষায় আছে কি না। এই “ভাবরতী-বঙ্গদর্শন+-এর 

টরিনিনারানাডা ররর াডোননিনিরার 
৯ লী 2৯ পিঠ লিখি পীিটাসষিতী ও পাস. সলিল ৬৪০৯৪ ৬০ ৯০৯ পি ০ পানি ছি ধর দত সর ও রসি এ ১ পাস্তা ৩ 

১। রন বৈশাখ, ১৩০২ সাল, পুঃ ৫৭৫ 
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পৃথিবীতে অনেক জিনিষই দেখি নাই। জাহাজে উঠি নাই, বেলুনে চড়ি নাই, কয়লার 

খনির মধো নামি নাই-কিন্ত আমার নিজের মানসী আদর্শের সম্বন্ধে আমি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত 

এবং অজ্ঞ ছিলাম তাহ! এই উত্তর (দিকের বারান্দায় আসিবার পুর্বে সন্দেহ মাত্র করি নাই। 

বয়স একুশ প্রায় উত্তীর্ণ হয়, ইতিমধ্যে আমার অগ্তঃকরণ কল্পনাযোগবলে নারী -সৌন্দর্যের একটা 
ধ্যানমূত্তি যে স্থজন করিয়া! লয় নাই একথা বলিতে পারি না । সেই মুষ্তিকে নান! বেশভৃষায় 

সঙ্জিত এবং নানা অবস্থার মধো স্থাপন করিয়াছি, কিন্তু কখনে। সুদুর স্বপ্নেও তাহার পায়ে জুতা 
গায়ে জামা হাতে বই দেখিব এমন আশাও করি নাই, ইচ্ছাও করি নাই-কিস্ত আমার লক্ষ্মী 

ফাস্তুনশেষের অপরাহে প্রবীণ তরুত্রেণীর আকম্পিত ঘনপল্পববিতানে দীর্ঘনিপতিত ছায়া! এবং 

আলোকরেথাঙ্কিত পুষ্পবনপথে জুত! পায়ে দিয়! জাম! গায়ে দিয়! বই হাতে করিয়া দুইটি 
জামগাছের আড়ালে অকন্মাৎ দেখ! দিলেন-__-আমিও কোনো কথাটি কহিলাম না । [ গল্পগুচ্ছ 

অধ্যাপক ]। 

ফণিভূষণ একখান! চৌকিতে বসিয়৷ চৌকির পিঠের উপর মাথা উদ্বধমুখ করিয়া তার! 

দেখিতেছিল,__ ভাবিতেছিল একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ, খন কলিকাতার কলেজে 

গড়িত, যথন সন্ধাকালে গোলদীঘির ভূণশয়নে চিৎ হইয়! হাতের উপরে মাথ! রাখিয়৷ এ অনন্ত 
কালের তারাগুলির দিকে চাহিয়। থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকুলবর্তী শ্বশুরবাড়ীর 
একটি বিরলকক্ষে চৌদ্দবৎসরের বরঃসন্ষিগ্ত। মণির সেই উজ্জ্বল কীচা মুখখানি, তখনকার সেই 

বিরহ কি লুমধুর, তখনকার সেই তারাগুলির আলোকম্পন্দন হৃদয়ের যৌবনস্পন্বনের সঙ্গে 

সঙ্গে কি বিচিত্র 'বসন্তরাগেণ যতিতালাভাং' বাজিয় বাজিয়। উঠিত! আজ সেই একই তার! 

আগুন দিয়া আকাশে মোহমুদ্গারের শ্লোক কয়টা লিখিয়৷ রাখিরাছে, বলিতেছে, 'সংসারোহয়মতীব 

বিচিত্রঃ ৷" 

দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত লুপ্ত হইয়া গেল। আকাশ হইতে একথানা অন্ধকার 

নামিয়৷ এবং পৃথিবী হইতে একথানা অন্ধকার উঠিয়৷ চোখের উপরকার এবং নীচেকার পল্লবের 

মত একত্র আসিয়৷ মিলিত হইল। [গল্পগুচ্ছ ঃ মণিহার1 ]। 

ক্ষণে ক্ষণে উঞ্ণ মধ্যাহ্নের বাতাস তরুপল্লব মর্ারিত করিয়া! চলিয়া! গেল, ক্ষণে ক্ষণে দীঘির 

পাড়ে জামগাছের ঘন পত্রের মধা হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাহার 
ছেলেবেলাকার কথ! বলিতে লাগিল, তাহার বাপমায়ের কথা, তাহার বাল্য সাধীর কথ!। 

বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়৷ পড়িল ; বিনোদিনীর মুখে খরযৌবনের যে 

একটি দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত, বালাম্মতির ছায়া আসিয়া তাহাকে হ্িদ্ধ করিয়৷ দিল। 
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বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকতীব্র কটাক্ষ দেখিরা তীক্ষদৃষ্টি বিহারীর মনে এ পর্যান্ত নানীপ্রকার 
সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্ছ্বলকৃঞ্চজোতি যখন একটি শাস্ত সজলরেখায় ম্লান হইয়! 
আসিল, তখন বিহারী যেন আর একটি মানুষ দেখিতে পাইল । এই দীপ্তিমগুলের কেন্দরস্থলে 

কোমল হৃদয়টুকু এখনে! হুধাধারায় সরস হইয়া আছে,_অপরিতৃপগ রঙ্গরসকৌতুকবিলাসের 
দহন্বালায় এখনে! নারীপ্রকৃতি শু হুইয়! যায় নাই। [ চোখের বালি ]। 

এমন সময় পূ্ববদিগন্ত স্রিগ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া কৌঁথ। হইতে সেই শতশতাবদীর 

পূর্ব্বেকা্ন কালিদাসের মেঘ আসিয়া উপস্থিত হয় ! সে আমার নহে, আমার পৃথিবীটুকুর নহে; 
সে আমাকে কোন্ অলকাপুরীতে, কোন্ চিরযৌবনের রাজো, চিরবিচ্ছেদের বেদনায়, চির- 
মিলনের আশ্বাসে, চিরসৌন্দর্যোর কৈলাসপুরীর পদচিহ্নহীন-তীর্থাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে । 
তথন পৃথিবীর যেটুকু জানি সেটুকু তুচ্ছ হইয়! যাঁয়, যাহ! জানিতে পারি নাই তাহাই বড় হইয়! 
উঠে, যাহা পাইলাম না তাহাকেই লব্ধ জিনিষের চেয়ে বেশী সত্য মনে হইতে থাকে । জানিতে 

পারি, আমার জীবনে, আমার শক্তিতে, অতি অল্প অধিকার করিতে পারিয়াছি, যাহা বুহৎ 

তাহাকে ম্পর্শও করি নাই। [ মেঘতৃত ]। 

ইহার পরবর্তী যুগকে অর্থাৎ ১৩১৪ হইতে ১৩১৯ পর্যান্ত সময়কে প্রবাসীর 
যুগ বল! যাইতে পারে । এই সময়ের লেখায় অলঙ্কারের বাহুল্য পরিমাণে 
কিছু কমিয়া গিয়াছে । অনুপ্রাসের ছটা দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। ভাষা 
স্বচ্ছ, লঘুগতি, আড়ম্বরহীন, মধুর । এই সময়ের প্রধান গগ্যরচনা গোঁ রা 
এবং জী বনস্থতি। 

গোঁ রা ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাস হইতে প্র বা সী-তে বাহির হইতে 
থাকে এবং ১৩১৬ সালের চৈত্র মাসে সম্পূর্ণ হয়। গো রা রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠ 
উপন্তাস। ইহার পূর্বে চো খে র বাঁলিএবং নৌকাডুবি বঙ্গদর্শনে 
যথাক্রমে ১৩০৮-০৯ এবং ১৩১০-১২ সালে প্রকাশিত হয়। গোরা-র 

মধ্যেই সর্ব প্রথম মুখের ভাষায় কথোপকথন লিখিত হইল । ইহার পূর্বে 

কেবলমাত্র “মুক্তির উপায়” নামক গল্পে কথোপকথনের জ্তস্ত কথ্যভাষার 

ব্যবহার হুইয়াছিল। নিম়-উদ্ধত অংশটি গো রা-র ভাষার উদ্দাহরণ রূপে 
দেওয়া গেল। 
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গোর! শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে যে উদ্ধতা যে প্রগল্ভতা কল্পনা করিয়! রাখিয়াছিল, মুচরিতার 

মুখস্্ীতে তাহার আভাসমাত্র কোথায়? তাহার মুখে বুদ্ধির একট! উচ্দবলত নিঃসন্দেহে প্রকাশ 
পাইতেছিল, কিন্ত নস্্রত। ও লজ্জার ছ্বারা তাহা কি সুন্দর কোমল হইয়া আজ দেখা দিয়াছে ! 

মুখের ভৌলটি কি সুকুমার ! জরযুগরলের উপরে ললাটটি যেন শরতের আকাশখণ্ডের মত নির্দুল 
ও শ্বচ্ছ! ঠোট ছুটি চুপ করিয়া আছে কিন্তু অনুচ্চারিত কথার মাধুধ্য সেই ছুটি ঠোটের 
মাঝথানে যেন কোমল একটি কু'ড়ির মত রহিয়াছে । 

ভী বনম্থতি ১৩১৮ সালের ভাদ্র মাস হইতে প্র বা সী-তে 'বাছির 
হঈতে থাকে । ১৩১৯ সালের শ্রাবণ মাসে সম্পূর্ণ হয়। ইহার ভাষা 
গো রা-র ভাষা হইতে আরও আড়ম্বরবঞঙ্জিত এবং আমার মনে হয় আরও 

মধুর । ভাষা কোথাও অনাবশ্তক রূপে পল্লবিত হইয়া ভাব ব৷ বিষয়বস্তুকে 

ছায়াচ্ছন্প করিয়া! তুলে নাই, 'অথচ রবীন্দ্রনাথের গগ্ভের সমস্ত মাধুর্য ইহাতে 
বর্তমান। এক হিসাবে জী ব নস্থুতি-কে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গগ্ভরচনা 
বলিলে অন্তায় বলা হইবে না । উদাহরণ হিসাবে ইহা হইতে একট অংশ 

উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 

সন্ধা হইয়াছে ! মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে ; রাস্তায় একহাটু জল দানা । আমাদের 

পুকুর ভঙ্তি হইয়া গিয়াছে; বাগানের বেলগাছের বাণকড়া মাথাগুল! জলের উপর জাগিয়া 

আছে, বর্ধাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা! কদম্ব ফুলের মত রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মাষ্টার 

মহাশয়ের আমিবার সময় ছু চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তবু এখনও বলা বায় না। 

রাস্তার সম্মুখের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়! গলির মোড়ের দিকে করণ দৃষ্টিতে তাকাইয়৷ আছি। 
“পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবছ্ুপযানং” যা'কে বলে! এমন সময় বুকের মধ্যে 

হৃৎপিগুট। যেন হঠাৎ আছাড় খাইয়! “হা হতোইন্মি” করিয়৷ পড়িয়া গেল। দৈবহূর্যোগে 

অপরাহত সেই কালো! ছাঁতাটি দেখ! দিয়াছে। হইতে পারে আর কেহ! না, হহতেই পারে 

না। ভবসৃতির সমানধশ্থা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সে দিন সন্ধ্যাবেলায় 
আমাদেরি গলিতে মাষ্টার মহাশয়ের সমানধন্্া ছ্বিতীর আর কাহারো! অভুদয় একেবারেই 

অসস্ভব। 

১৩২১ সালে সবুজপত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ইহাতে 

অনেকগুলি গল্প, একটি উপন্তান এবং কিছু কিছু গগ্ঠ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 
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€ কবিতার কথা বলিলাম না, কারণ তাহা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়ভূত 

নহে ।) এই সকল গগ্ঠরচনার ভাষা পূর্ববেকার সমুদয় রচনার ভাষা হইতে 
কিঞ্চিৎ ম্বতন্ত্। রবীন্দ্রনাথের গগ্ভসাহিত্যে এইটিকে তৃতীয় যুগ বা 

“সবুজপত্র'-এর ঘুগ বলা! বাইতে পারে । এই যুগের ভাষার লক্ষণ এইগুলি। 
অন্ুপ্রাসের পুনরাবির্ভাব। যমকের বাবহার। হশ্লেষের প্রয়োগ 

অনেকটা চেষ্টাকুত সুঙ্ষ্ম উক্তির (90868170-এর ) ব্যবহার । সরল অথবা 

অপ্রকাশিত বা! অনপেক্ষিত উক্তির দ্বারা পাঠককে চমকিত করিয়! দিবার 
অন্তস্তলগত সচেতন প্রচেষ্টা এই যুগের গগ্ভরচনাগুলিকে বিশিষ্টতা দান 

করিয়াছে । 

সবুজপত্রে প্রকাশিত গল্পগুলির ভাষা অলঙ্কারমপ্ডিত ; অনেকটা 
গলপ গুচ্ছেরধরণের। তবে আরও কাব্য-ঘে'ষ। (9০৪6০ )। বর্ণনার 

ভাগ, বিশেষ করিয়া পারিপাশ্থিক প্রকৃতির বর্ণনা, ইহাতে নাই বলিলেই 
হয়। গল্পগুলি প্রায় সবই, শুধু গল্পগুলি কেন উপন্তাসটিও, ৪০০১1০৫7৪- 
[0102] অর্থাৎ পাত্রের বা পাত্রীর নিজ মনের ঘাতপ্রতিঘাত লইয়! 

রচিত। সেই জন্য কাব্য-ঘে'ষ! ভাষা কিছুমাত্র অসঙ্গত বা অশোভন 

হয় নাই। ভাষার উদাহরণ স্বরূপ একটি গল্প হইতে কিছু অংশ উদ্ধত 
করিয়া দিতেছি । 

কিন্ত একি করিতেছি? একি একট। গল্প যে উপগ্ঠ/স লিখিতে বসিলাম ? এমন সুরে 

আমার লেখা হুরু হইবে এ আমি কি জানিতাম ? মনে ছিল কয় বদরের বেদনার যে মেঘ 

কালো হইয়া জমিয়৷ উঠিয়াছে তাহাকে বৈশাথসন্ধ্যার ঝোড়ো বৃষ্টির মত প্রবল বর্ষণে নিঃশেষ 

করিয়! দিব। কিন্তু না! পারিলাম ঝাংলায় শিশুপাঠ্য বই লিখিতে, কারণ সংস্কৃত মুদ্ধবোধ 

ব্াাকরণ আমার পড়! নাই ; আর না পারিলাম কাব্য রচন! করিতে, কারণ, মাতৃভাষা আমার 

'জীবনের মধ্যে এমন পুম্পিত হইয়! উঠে নাই যাহাতে নিজের অন্তরকে বাহিরে টানিয়। আনিতে 

পারি। সেই জন্যই দেখিতেছি আমার ভিতরকার শ্মশানচারী সম্গযাসীটা অটহাহ্যে আপনাকে 

আপনি পরিহাস করিতে বসিযাছে। না করিয়া করিবে কি? তাহার যে অশ্রু শুকাইরা 

গেছে। জ্যোষ্টের খররৌদ্রেই ত জোষ্টের অশ্রশূহ্য রোদন । [ গল্পসপ্তক £ হৈমন্তী || 
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চতুরঙ্গ সাধুভাষায় লিখিত হইলেও ইহার ভাষার ছণচ কথ্যভাষার ৷ 
সর্ধনাম পদগুলির রূপ প্রায়ই সবই কথ্যভাষা হইতে গৃহীত । তন্তব শব্ের 

প্রয়োগ যথেষ্ট । বাক্যগুলি ছোট ছোট। গন্পগুলির ভাষার অপেক্ষা 

চতুরঙ্গে রভাষা অনেক হালকা ধরণের । ভাষার উদাহরণ নিয়ে 

দিতেছি । উদ্ধৃত অংশটি ভয়ঙ্কর রসের একটি সুন্দর উদাহরণ । 
সে দিন সমন্ত দিন গুমট করিয়! হঠাৎ রাত্রে ভারি একটা ঝড় আসিল । আমরা! তিনজনে 

তিনট। ঘরে শুই, তী'র সামনের বারান্দীয় কেরোসিনের একটা ডিবা জ্বলে । সেট! নিবিয়! 

গেছে। নদী তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভাঙিয়! মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই 

নদীর ছলচ্ছল আর আকাশের জলের ঝরঝর শব্ধে উপরে নীচে মিলিয়! প্রলয়ের আসরে 

ঝমাঝম করতাল বাজাইতে লাগিল । জমাট অন্ধকীরের গর্ভের মধ্যে কি যে নড়া চড়! চলিতেছে 

কিছুই দেখিতে পাইতেছে না অথচ তা”র নানা রকমের আওয়াজে সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের 

মত ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। বীশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না, আম- 
বাগানের মধ্যে ডালপালাগুলার ঝপাঝপ শব্দ, দুরে মাঝে মাঝে নদীর পাড়ি ভাঙিয়া হুড়মুড় 
ছুড়ছুড় করিয়! উঠিতেছে, আর আমাদের জীর্ণ বাড়িটার পাঁজরগুলার ফাকের ভিতর দিয়া বার 

বার বাতাসের তীক্ষ ছুরি বিধিয়া মে কেবলি একটা জন্তুর মত হুছু করিয়া চীৎকার 

করিতেছে । 

এই রকম রাতে আমাদের মনের জান্লা-দরজার ছিট্কিনীগুল! নড়িয়া যায়, ভিতরে ঝড় 

টুকিয়া পড়ে, ভদ্র আম্বাবগুলাকে উলট্পালটু করিয়া! দেয়, পার্্াগুল! ফর্ফর্ করিয়৷ কে 

কোন্দিকে যে অদ্ভুত রকম করিয়! উড়িতে থাকে তা'র ঠিকান। পাওয়! যায় না । আমার ঘুম 

হইতেছিল না । বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া! কি-সব কথা ভাবিতেছিলাম তাহ! এখানে লিথিয়! 

কি হইবে? এই ইতিহাসে সেগুল! জরুরী কথ নয়। [চতুরঙ্গ ঃ প্রীবিলাস ]। 

ঘরে-বাইরে ববীন্ত্রনাথের সপ্তম উপন্তাস। ইহা ১৩২২ সালে 
সবুজ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহ! কথাভাধাঁয় লেখা । চতুরঙ্গের 
মত ইহার রচনাভঙ্গিও আকম্মিক বা অনপেক্ষিত (৪০:91) ৪6518 )। 

' অলঙ্কারের প্রাধ্য আরও বেশী। এই অলঙ্কারের প্রাখধ্য এবং ওজ্ল্য 
'ঘ.রে-বা ইরের ভাষাকে অনেক পরিমাণে কৃত্রিম করিয়া তুলিয়াছে। 

এই বইয়েই সর্ব 'প্রথম “সে ( তা- ) এই সর্ধনামের স্থলে “ও” এই নির্দেশক, 
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সর্বনাম ব্যবহৃত হইয়াছে। আধুনিক এক সম্প্রদায়ের লেখকের মধ্যে 
এই প্রয়োগ মুক্রাদোষে দীড়াইয়! গিয়াছে । ঘরে-বাঁইরের ভাষারকিছু 
উদাহরণ দিলাম। 

আমি বিশ্বাস হারাব না, আমি অপেক্ষা করব। ছোট জায়গ! থেকে বড় জায়গায় যাবার 

মাঝধানকার রাস্তা ঝোড়ে। রাস্ত| ;__ঘরের চতুঃীমানায় যে ব্যবস্থাটুকুর মধ্যে বিমলের জীবন 

বাসা বেঁধে বসেছিল, ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ সে ব্যবস্থায় কুলচ্চে না । অচেনা বাইরের 

সঙ্গে চেনাশুনো সম্পূর্ণ হয়ে যখন একটা বোঝাপড়া পাকা হয়ে যাবে তখন দেখব আমার স্থান 
কোথায়। যদি দেখি এই বৃহৎ জীবনের ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও আমি আর থাপ থাইনে 

তাহলে বুঝব এতদিন য! নিয়ে ছিলুম সে কেবল ফাঁকি । সেফণাকিতে কোনে! দরকার নেই। 

সে দিন যদি আসে ত ঝগড়া করব না, আস্তে আস্তে বিদায় হয়ে যাব। জোর জবরদশ্ডি ? 

কিসের জন্টে? সত্যের সঙ্গে কি জোর খাটে? 

প্রথর অলঙ্কারের একটি উদাহরণ দিতেছি-_ 
--মদের ফেন! আর নটার নুপুর-নিক্ষণের তলায় তীদের জীবনের সমস্ত কান! তলিয়ে 

গেলেও তার! কেবলমাত্র বড় ঘরের ঘরণীর অভিমান বুকে আঁকড়ে ধরে মাথাটাকে উপরে 
ভাসিয়ে রেখেছিলেন। 

লিপিকা-র মধ্যেযে “কথিকা” বা গল্পের টুকরা বা গগ্ভ কবিতাগুলি 
আছে তাহার অধিকাংশের লিখনভঙ্গি অনেকটা কাব্য-ঘে'ষা । তাহাই 
স্বাভাবিক । কাব্যের ভাষায় লেখা বলিয়া! ইহাতে বাক্যে সাধারণ 

পদ্রবিন্তাসের ব্যত্যাস এবং কতক কতক মৌখিক ভাষার রীতি দেখা যাগ্ন। 

ভাষার নমুনা ত্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 
সামনে এল অসীম সমুদ্ত, স্বপ্রের ঢেউ-তোল! নীল ঘুমের মত। সেখানে রাজপুত্র ঘোড়ার 

উপর থেকে নেমে পড়ল। 

কিন্তু যেমনি মাটিতে পা পড়। অমৃনি এ কি হল? «এ কোন জাছুকরের জাছু ? 

এ যে সহর। ট্রাম চলেছে । আপিস-মুখো৷ গাড়ির ভিড়ে রাস্থ। হুর্গম। তালপাতার- 

বাঁশিওয়াল৷ গলির ধারে রাস্তায় উলঙ্গ ছেলেদের লোভ দেখিয়ে বাশিতে ফু" দিয়ে চলেছে । 

আর রাজপুত্তরের এ কি বেশ? একি চাল? গায়ে বোতাম-খোল! জামা, ধুতিট! খুব 
সাফ নয়, জুতোজোড়। জীর্ণ । পাড়াগীয়ের ছেলে, সহরে পড়ে, টিউশানি ক'রে বাসা খর 
চালায়। 
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রাজকন্তা কোথায়? 

তার বাসার পাশের বাড়িতেই। 

পা ফুলের মত রঙ নয়, হাসিতে তার মাণিক থসে না(। আকাশের তারার সঙ্গে তার 

তুলনা হয় না, তার তুলনা নব বর্ধার ঘাসের আড়ালে যে নামহারা ফুল ফোটে তারি সঙ্গে। 

[ রাজপুত্র ] । 

রবীন্দ্রনাথের অষ্টম উপন্তান তিন পুরু ষনামে বিচিত্রা পত্রিকায় 

১৩৩৪ সালের আশ্বিন মাস হইতে বাহির হইতে থাকে । পরে ইহার নাম 
বদলাইয়া যোগাযোগ রাখা হয়। ইহা পুস্তকাকারে ১৩৩৬ সালে 

প্রকাশিত হয়। যো গাযোগ-ও চলিতভাষায় ল্লেখা, তবে ইহার ভাষ৷ 

ঘরে-বা ইরে রভাষা অপেক্ষা কিছু সরল। যোগাযোগেরভাষারকিছু 

উদাহরণ দিতেছি । 

হ্যামানুন্দরী দুধের বাটিতে চিনি ঘেটে দিচ্ছিলো । অনুজ্ছল শ্যামবর্ণ, মোটা ব'ল্লে য| 

বোঝায় তা নয়, কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে বেশ একটু যেন ঘোষণা! ক'র্চে। একথানি শাদ। 

সাড়ির বেশি গায়ে কাপড় নেই, কিন্তু দেখে মনে হয় সর্বদাই পরিচ্ছন্ন । বয়ন যৌবনের প্রায় 
প্রান্তে এসেচে, কিন্তু যেন জ্ষ্ঠের অপরাহের মত, বেল! যায় যায় তবু গেধুলির ছাঁয়৷ পড়েনি। 

ঘন ভূরুর নীচে তীক্ষ কালে! চোথ কাউকে যেন সামনে থেকে দেখে না, অল্প একটু দেখে সমস্তটা| 

দেখে নেয়। তা'র টস্টসে ঠোট ছুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে 

রেখেচে। সংসার তাকে বেশি কিছু রস দেয়নি, তবু সে ভরা। সে নিজেকে দামী ব'লেই 

জানে, সে কৃপণও নয়, কিন্তু তাঁ"র মহার্ধ্যতা ব্যবহারে লাগলে। না ব'লে নিজের আশপাশের 

উপর তার একটা অহস্কৃত অশ্রদ্ধা ।১ 

শেষে র ক বি তা ১৩৩৫ সালে প্র বা সী-তে প্রকাশিত হয় । বইটিকে 

উপন্তাস অথব! বড় গল্প অপেক্ষা উপন্তাস-চম্পু ব1 গল্প-চম্পু বলাই অধিকতর 

সঙ্গত, কারণ ইহাতে গঘ্ভের সহিত কবিতাও ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সে 

কবিতাগুলিও গন্নাংশের সহিত অচ্ছেন্ক সম্বন্ধে আবদ্ধ । গন্ভের মধ্যে 

কবিতার ছশদও বিরল নহে। শেষের কবিতা-র লিখনভঙ্জি অনেকটা 
৬ এত ছি লী তত ছি লি রসি লাই পীর ছি ও ছিলী ছু ঠীত তি তি 5 5 

১। প্রথন সংস্করণ, পৃঃ ১৬৫-১৬৬। 
০০০৬ 



বাঙ্গাল! সাহিত্যে গ্ভ ১৮৯ 

[৪০০ বা ব্যঙ্গরচনার মত, এবং সেই রকমই কৃত্রিম । ইহার ভাষার 
সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু আলোচনা করিয়াছি। এখানে কিছু নমুনা! উদ্ধৃত 
করিয়৷ দিলাম। 

অমিত বললে, “বাইরে বাইরে ছুই নক্ষত্র পরস্পরকে সেলাম কর্তে কর্তে প্রদক্জিণ ক'রে 

চলে, কায়দ[ট! বেশ শোভন, নিরাপদ, সেটাতে যেন তাদের রুচির টান, মন্থর মিল নয়। 

হঠাৎ যদি মরণের ধাক্কা! লাগে, নিবে যায় ছুই তারার লগ্ঠন, দৌহে এক হ'য়ে ওঠবার আগুন 
ওঠে জলে'। সেই আগুন জবলেচে, অমিত রায় বদলে গেল। মানুষের ইতিহাসটাই এই 

রকম। তা'কে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকম্মিকের মালা গাঁথ|। 

সথষ্টির গতি চলে সেই আকম্মিকের ধাকায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় 

ঝাঁপতালের লয়ে। তুমি আমার তাল বদ্লিয়ে দিয়েচ, বস্তা, সেই তালেই ত তোমার স্বরে 

আমার সুরে গাথা পড়ল।” 

শেষের কবিতা-র পরও ববীন্দ্রনাথের লেখা বাহির হইয়াছে এবং 
হইতেছে । তাহাদের ভাষার সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। সুতরাং 

রবীন্দ্রনাথের রচনাতঙ্গির আলোচনা এইথানেই শেষ করা গেল। 



ভ্বাদণ্শ পরিচ্ছেদ 

রবীন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্যিকগণ 

রবীন্দ্রনাথের গগ্ঠভঙ্গি সর্বপ্রথম আয়ত্ত করেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুণ্পুত্র । 

বলেন্্রনাথের গগ্ভভঙ্গির মধ্যে বিশিষ্টত ছিল। অকালে মৃত্যু না হইলে 

তাহার লেখনীর দ্বার! বঙ্গভাষা যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ হইত, তাহাতে সন্দেহ 

নাই। 
বলেন্ত্রনাথের ভাষা মূলতঃ সাধুভাষা হইলেও ইহাতে কথ্যতাষার রীতি 

মধ্যে মধ্যে প্রযুক্ত হওয়াতে সরসতার সঞ্চার হইয়াছে । ভাষার বীধুনি 
সহজ, আ্াট-সাট অথচ ওজম্বী । দুইটি প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু অংশ নিযে 

প্রদত্ত হইল। 
কবি হইতে গেলে যেন আইন প্রণয়নপূর্বক সাধারণ বুদ্ধিতে জলাগ্রলি দিতে হইবে, 

সাধারণ বাহাজ্ঞান পরিহার করিতে হইবে, সাধারণ শুথ ছুঃখ-_বিশেষতঃ মুখ হইতে বঞ্চিত 

হইতে হইবে, আহীরে বিহারে, আচার ব্যবহারে, ধরণ ধারণে, সৃষ্টিছাড়া না হইলে চলিবে 

না। এই ভাবিয়া সেন্টিমেট্ট্যালেরা কবির সহিত ন। মিলাইয়া৷ এক পদ অগ্রসর হয়েন নাঁ_ 

জানি কি, কোথায় পদস্বলন হয়, লোকের কাছে প্রতিভা অপ্রতিভ হইবে। [কবি ও 

সেপ্টিমেষ্টা্ ]1১ 
কেশরী বংশ তখন উড়িস্তার অধিপতি। ব্রাহ্মণ তাহাদের গুরু এবং শিব তাহাদের দেবতা । 

রাজ। ললাটেন্দু কেশরী বৌদ্ধধর্্মকে আড়াল করিয়! খগ্ডগ্রিরির সন্মুখ-প্রদেশে তুবনেশ্বরের 

'দেবধানী স্থাপন করিলেন। সহস্র নাগবাল! প্রস্তরত্তস্তের বেষ্টনে শতপীকে চির-আবদ্ধ হইল-_ 

আবক্ষ নারীদেহের শিরোভাগে যেন মন্ত্রে অযুত ফণ! পাষাণ হইয়। রহিল। শত দেব, শত 

দেবী, নবগ্রহ, নবরস, অযুত নরনারী, বিচিত্র পত্রপুষ্প, যৌবনবিলাস কলা পাষাণে চির-ুদ্রিত 
হইয়৷ নিশ্চল শিল্পসৌন্দর্যে দেশদেশাস্তরের বিশ্মিত নয়ন আকর্ষণ করিল। বৌদ্ধ সল্াসীরা 
টি হেনা হিতে এক রি করিয়া পাষাণের পর 

সপ পি পনি লাস্ট সি সি ঠী লি রস জিত সি লাল সী বটি ও এছ তি জি লি রাত লিট ৯ ০৪ ৬৬ চাপাতি তাস তি লা ঠা িরাসপিতী জী সি আট এ সিসি ঠা শী অক রবি তামিল 

১। সহিত, দিতীয় বধ ১২৯৮ সাল, পৃঃ ৯৩। 



বাঙ্গালা সাহিত্যে গন্ধ ১৯১ 

পাঁষাণ উঠিয়া ভাহাদের প্রতিদিবসকে নিস্ষল করিতেছে। একটির পর একটি এমনি করিয়া! 

সাত সহমত্র মন্দির শির উত্তোলন করিয়া উঠিল। নিরাশনৃদয়ে সম্গ্যাসীর দল খণ্ড-গিরি পরিত্যাগ 

করিয়। গেলেন। [ উড়িস্যার দেবক্ষেত্র ]1১ 

রবীন্দ্রনাথের অপর এক ভ্রাতুণ্পুত্র স্ুধীন্দ্রনাথও গগ্ভ লেখায় বিশেষ 

দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তীহার ছোটগল্পগুলির ভাষা সরল, সুন্দর, 

অনাড়ম্বর এবং মনোরম । 

প্রতাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প-সংগ্রহের বই নবকথা ১৩০৮ 

সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। গন্পগুলি ইহার পূর্বে প্রদীপ, ভারতী 
এবং অন্তান্ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহার পর হুইতে প্রভাত- 

কুমারের অনেকগুলি গল্প এবং উপন্তাস বাহির হইয়াছে । 
প্রভাতকুমারের ভাষার মূলে বঙ্কিমী পদ্ধতি । ভাষা সরল এবং অত্যন্ত 

অনাড়ন্বর হওয়া সত্বেও সরস, উজ্জ্বল এবং সুন্দর । অতি স্বল্প আয়োজনে 

ভাষাকে এইরূপ মনোহর করিয়া তোলা অল্প রুতিত্বের কাধ্য নহে। 

ভাতকুমারের ভাষার কিছু নমুন! দিতেছি। 

“_ আজকাল মহর অঞ্চলে বিজ্ঞানের ভারি কদর ! ছু চারটে বিজ্ঞানের বুলি যদি তাক 

মাফিক ঝাড়তে পার, তা হলে বড় বড় লোক-_ডেপুটি, মুন্দেফ তোমায় গুরু করে সন্ত 

নেয়। দিব্যি পাওন। থোওন| হে। এই সব দেখে শুনে, বিজ্ঞান একটু শিখব বলে অনেক 

দিন থেকে চেষ্টায় ছিলাম । আমি একটু লেখাপড়াও জানি কিনা । সন্ন্যাসী বলেই যে গোমুখু! 

তা নই । বল্লে না পিত্যয় যাবে আমি ছাত্রবৃত্ি ফেল। একখান! বিজ্ঞানের বাঙ্গাল! বই পেলে 

পড়ে বুঝতে পারি এটুকু গর্র্ব আমার ছিল। একটা হুযোগও হয়ে গেল। একদিন এক বড় 

লোকের বাড়ী অতিথি হব বলে গিয়েছি । বৈঠকথানায় ঢুকে দেখি বাবুর কেউ নেই। 

পাশের ঘরে ছেলেরা বসে পড়ে, তারাও কেউ নেই। কেবল টেবিলে খানকতক বই ছড়ান 

রয়েছে । নজর পড়ল, একখানা বই রয়েছে 'সরল বিজ্ঞান প্রবেশ'। বাহা দেখা, বুঝলে 

কি ন| তাহ! বইখানা নিয়ে ঝুলির মধ্যে পোরা। বকাধাম্মিকটির মত আন্তে আস্তে বেরিয়ে 

গেলাম । উঠা অতিথি হলাম। দেই টি টে বিজ্ঞানটা! বেশ আয়ন্ত 
পাপী সি পিপি বাসি উল পা কা ক সপন তিলিসতি পা ছি তি লাস্ট ঠিক লীইলত সিন রেসিপি সিটি লতি পাস ল সি লাকা সমিতি এ স৯তী টি ই পা ৪ ভিজা দিসি উরি পা সপিস্পিসিপা সিসি পা সশিস্পিি 

১। সাধনা, ছিতীয় বধ, রা ৪৫৯। 



১৯২ বাঙ্গালা সাহিত্য গগ্ঠ 

করে নিয়েছি । যে পাতে ছেলেটির নাম লেখ! ছিল, দে পাতটা ছিড়ে ফেলেছি। মধো মধ্যে 

পড়ি। তুমি ফদি চেল! হয়ে আমার খুব সেবা শুধা কর,_-আর, বইথানি নিয়ে চম্পট না 

দাও; তবে সেখানি আমি তোমায় পড়তে দিতে পারি। কিন্তু আপনি পড়ে বুঝতে পারবে কি? 

পড়াশুন। কতদূর হয়েছিল ?” 
মোহিত বলিল, “বেশী দূর নয়।” 

“হে হে-_ওদিকে বুঝি ঢুচু? ঘট একেবারে উবুড়? আচ্ছা, তা আমি তোমার মুখে 

মুখেই শিখিয়ে দেব এখন, কিচ্ছু ভেব না । সবাই কি আর ছাত্রবৃত্তি পড়েছে? ও কথা বল্লে 
চলবে কেন? আজকালকার বাজারে ছাত্রবৃতি ফেল সন্গাসী কটা মেলে? চেলা হযে পড়, 

এমন হুবিধেটা হঠাৎ পাবে না কিন্তু ।” [ নবীন-সন্ন্যাসী ]1১ 

প্রভাতকুমারের সঙ্গে সঙ্গে আর এক গল্প লেখকের আবির্ভাব হইয়াছিল । 
ইনি সুরেন্্রনাথ মজুমদার । কতকগুলি গল্প ও নকৃসা ছাড়া ইহার বেশি 

কিছু রচনা নাই। যতদিন সা হিত্য পত্রিকার অস্তিত্ব ছিল তত দিন 

সুরেন্্রনাথ এ পত্রিকাতেই লিখিতেন। 

স্থরেন্্রনাথের ভাষার ভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে তীহার নিজস্ব । বাক্যগুলি 

প্রায়ই ছোট ছোট এবং কাটা কাটা, যেন সকলেই স্বতন্ত্র কেহ কাহারও 

গায়ে লেপটাইয়া নাই। কথ্যভাষার শব্ধ মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করায় ভাবা 

বেশ সরস। লেখকের সরসতাও (1)81000৮ )বেশ উপভোগা । প্রকৃত 

পক্ষে নুরেজ্্রনাথের সকল রচনাই প্রচ্ছন্ন ব্যঙের সুরে ওতপ্রোত ৷ উদাহরণ 

দ্বরূপ ছুইটি গল্প হইতে কিছু কিছু অংশ তুলিয়৷ দিতেছি । 
চিত্রে বেখাপ্পা রঙ্গ পড়িয়া গেলে জল দিয়া মুছিয়া ফেলিতে হয় । অন্ত রঙ্গ দিয়া ঢাকিতে 

গেলে সেটা আরও বেতর হইয়! পড়ে । মানব চরিত্রে 'ওভারটোন' পড়িলে নয়নের জলে 

মিটাইয়। ফেল! ভাল । কমল সেদিক দিয়া গেল না। রঙ্গ চাপিয়! রাখিল। 

কমল তাহার পর দিবস হইতে চুল বাঁধিল না। ভিনোলিয়। সোপ্গুলি ছোট দিদিকে 

দান করিল। একথান! গেরুয় রঙ্গের রেশমী শাড়ী বাছিয়৷ লইল, এবং নির্জনে বসিয়৷ রবি 

ঠাকুরের দন্ধা-সঙ্গীতের উদাস ভাগগুলি পেন্সিল দিয়া চিহ্নিত করিল। [ চিত্র ও চরিত্র ]1২ 

51 প্রবাসী, পৌ, পৌষ ১৩১৮ স সাল, পৃঃ ৩০১।| 

২। সাহিতা, জরয়োদশ বর্ষ, ১৩০৯ সাল, পৃঃ ১০৯ । 



বাঙ্গাল! সাহিত্যে গগ্ভ ১৯৩ 

বিবাহট! হইয়া গেল। বরকন্ঠা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে রাত্রি তিনটা বাঁজির। গেল। 

যাহার সন্ধ্যার সময় জ্বর আসিয়াছিল, তাহার মিষ্টান্ন প্রভৃতি অঞ্চলে বাঁধিয়া সানন্দে প্রত্যাবর্তন 

করিল। অবশিষ্ট জরাক্রাস্ত স্ত্রী ও পুরুষ, কেহ অন্দরে, কেহ বহির্বাটীতে, নিদ্রাক্রানস্ত হইয়া 

শয়ন করিল। | 

বাসরস্ঘর শুনা | 

বোধ হয় কেহ কেহ ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন, বর অতিশয় শান্ত ও সুন্দর। তাহার 

উপর, আমি যে উদ্বাহ আনন্দে একেবারেই ম্পৃহাহীন, তাঁহা' জানাইবার জন্য আপাদমস্তক মুড়ি 

দিলাম । আসল কথা, আমার জ্বর আসিতেছিল। এমন সময় আমার পুর্বে কথনও জ্বর 

আসে নাই। এট! বৌধহয় স্থানপরিবর্তনের ফল । কিংবা! হয় ত রংপুরের জ্বর এই সময় আসে। 

" [ সবিরাম জ্বর 11১ 

বাঙ্গাল! চতুর্দশ শতকের প্রথম পাদের বিশিষ্ট গগ্ভলেখকদিগের মধ্যে 

সুরেশচন্দ্র সমাঁজপতি ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত দীনেন্্রকুমার 

রায় মহাশয়ের নাম করিতেই হয়। তীক্ষব্যঙগ ও বিদ্রপপূর্ণ সমালোচনাঙ্গ 
সমাজপতির তুল্য লেখক খুব কমই পাওয়া যায় । পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

উপন্তাস উ মা এককালে যথেষ্ট নাম করিয়াছিল । তাহার রচনাভঙ্গি সহজ, 

সরল এবং সতেজ । শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় ভা রতী পত্রিকার 
একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। সাবলীল সাধুভাষায় রচিত ইহার পল্লী- 
চিত্রগুলি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আদরের বস্ত হইয়া আছে এবং 

থাকিবে। | 

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গালা গঞ্ের একটি বিশেষ রীতির 
প্রবর্তক। এই রীতির অতিশফ্িত রূপকে 'বীরবলী” রীতি বা ঢঙ্গ বল! হয়, 

কারণ “বীরবল” এই ছত্সনামে চৌধুরী মহাশয় এই ঢঙ্গে অনেক সরস প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন এবং এখনও জিখিতেছেন। 

চৌধুরী মহাশয়ের গগ্যতঙ্ির বিশেষত্ব এইগুলি। কথ্যভাষাই মূলরূপে 

১। সাহিত্য, ত্রয়োদশ বর্ধ ১৩০৯ সাল পৃ ১৭৬-১৭৭ | 

১৩. 

্িএপিস্টকান্িরিনিজা 



১৯৪ বাঙ্গাল! সাহিত্যে গন্ধ 

গৃহীত হইয়াছে । কথ্যভাষার শব্ধ বা বাক্যাংশের সহিত তৎসম শব্দ এবং 
বাক্যাংশ থে পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহা ভাষায় রসসঞ্চার করে 
এবং পাঠকের কৌতৃহল এবং কৌতুকবোধ উদ্রিক্ত করিয়া দেয়। বাক্যগুলি 

অনেক সময় কাটা-কাটা এবং পরস্পর অসংযুক্ত, অনেকটা জ্যামিতির ব! 
তর্কশাস্ত্রেরে ভাষার মত গুঢার্থক (90165100)8619 ) 1 বিরোধাভাস- 

যুক্ত ( 77610)960, 70875005198] ) উক্তির বাহুল্য পাঠককে বুগপৎ 

চমকিত এবং চমতকৃত করিয়া দেয়। “বীরবলী” চঙ্গের এইটাই, প্রধান 

বিশেষত্ব । কথ্যভাষার শব্দের প্রতি চৌধুরী মহাশয়ের একটা বিশেষ টান 
আছে; সাধুভাষার সহিত কথ্যভাষার শবাদির প্রয়োগে তিনি যথেষ্ট সাহসের 
পরিচয় দিয়াছেন এবং যখোচিত সাফশঙ্যও লাভ করিয়াছেন । ইংরেজী 

অস্ত্যর্থক ক্রিয়া (০০০18 )-র স্থলে “হচ্ছে” শব্দের প্রয়োগ প্রায় মুদ্রাদোষে 
ব্াড়াইয়। গিয়াছে । রবীন্দ্রনাথের বাক্যপ্রয়োগ পদ্ধতি অনেকস্থলেই অনুস্যত 

হইয়াছে। প্ররুতপক্ষে রবীন্দ্রী পদ্ধতি হইতেই চৌধুরী মহাশয়ের গতঙ্গির 
উত্তব হইয়াছে । . 

১২৯৮ সালে সা হি ত্য পত্রিকায় চৌধুরী মহাশয়ের দুইটি রচন! প্রকাশিত 

হ্ইয়াছিল,--একটি “আদিম মানব প্রবন্ধদ অপরটি “ফুলদানী' নামে 

ফরাসী হইতে অনুদিত একটি গল্প । যতদুর জানি, এই ছুইটিই বোধ হয় 
চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম প্রকাশিত রচনা । “আদিম মানব* প্রবন্ধটি বিশুদ্ধ 
সাধুভাষায় রচিত। তথাপি ইহার মধ্যে চৌধুরী মহাশয়ের বিশিষ্ট সরস 
ভঙ্গি একেবারেই অক্ফুট নছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও প্রতীয়মান। 
উদাহরণ শ্বরূপ কির়দংশ উদ্ধত করিয়া দিতেছি । ৮ 

আঙ্জকাল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে এইরূপ নিজ মহত্তবে বিশ্বাম ও ম্বদেশ-বাৎসল্য ও 

স্বজাতিপ্রিয়ত৷ কিঞিৎ অনাবশ্ঠকরূপে অপরিমিত হইয়! পড়িয়াছে । মনে হয়, এতটা না হইলেও 

বঙ্গসন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন ন! | বিজাতীয় ঘ্বা ম্যালেরিয়ার মত সকলের হাদয় মন আক্রমণ 
করিয়াছে। বিদেশী সভ্যতাকে গালি না৷ দিলে লোকে সংবাদ-পত্র পড়ে না। সকলেরই 

বিশ্বাস, শত্রুর মুখে ছাই অর্পণ করা ব্যতীত, বাঙ্গালীর উন্নতির অন্ত কোনও উপায় নাই। 



বাঙ্গালা সাহিত্যে গগ্ ১৯৫ 

কোনও বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার কর! গহিত কার্য্য বলিয়া গণ্য। আর্ধদিগের 

স্যায় আধ্য সহানুভৃতিও সাগর পার হইলে জাতি নষ্ট হয়।১ . 

দ্বিতীয় বর্ষের সাধনা-য় ইতালীয় হইতে অনুদিত একটি প্রবন্ধ 
( “টরকোয়াটো! টাসো! এবং তাহার সিদ্ধ বেতালের কথোপকথন” ) প্রকাশিত 

হয়। চৌধুরী মহাশয় ইহাতেই বোধ হয় সর্বপ্রথম কথ্যভাষা ব্যবহার 
করিয়াছিলেন। একটু উদাহরণ দিতেছি । 

৭বে। প্রণয়িনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়। এবং তার বিষয় চিপ্ত। কর!, এ দুয়ের মধো তুমি 

কোন্টিকে বেশী মধুর মনে কর? 

টা। বল্তে পারিনে। তবে এইটুকু ধরব যে, সমক্ষে তাকে রমণী বলে' জানতুম-_ 

চোখের অন্তরালে সে আমার নিকট দেবীরূপে প্রতীয়মান ।২ 

“বীরবল” ছদ্মনামে প্রবন্ধ প্রথমে বাহির হয় ভা রতী পত্রিকায় ১৩০৯ 

সালের বৈশাখ মাসে । এই সময় হইতেই চৌধুরী মহাশয়ের বিশিষ্ট গণ্য ভঙ্গি 
মূর্ত হইয়া উঠে। যেমন__ 

আমি বাঙ্গীলাভাষ! ভালবাসি, সংস্কৃতকে ভক্তি করি। কিন্তু এ শান্ত মানিনে যে, যাঁকে 

'অন্ধা করি তারই শ্রাদ্ধ করতে হবে। 

ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা 

চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে। 

তা যদি না পারেন তবে বঙ্গ সরম্বতীর কাণে শুধু পরের সোণা পরান হবে ।৩ 

বীরবলী ভঙ্গির একটি বিস্তৃততর উদাহরণ দিতেছি । 
আমাদের মন সহজে এবং শিক্ষার গুণে এতট! বৈষরিক যে, বিষয়ের অবলম্বন ছেড়ে দিলে 

“আমাদের মনের ক্রিয়! বন্ধ হয়, বলবার কখ! আর কিছু থাকে ন1। হাওয়ার উপর চল। যত 
সহজ ফাঁকার উপর লেখাও তত সহজ। গণিত শাস্ত্রে ধাই হোক সাহিত্যে শুস্তের উপর শুন্ত 
চাপিয়ে কোন কথার গুণবৃদ্ধি করা যায় না । বিনিহৃতার মালর ফরমাস দেওয়া বত সহজ, 

২ তত উল দিতি পাস্তা তি পিল সিল পা সি ৩ সি সির সা সিপতী সজল লিস্ল সক 

১। সাহিত, তীয় বর্ষ, ১ ১২৯৮ সাল, পৃঃ ১২৩। 

২। সাধনা, বৈশাখ ১৩০০, পৃঃ ৫১১। 

৩। কথার কথ! [ ভ।রতী, জ্যেষ্ঠ ১৩০৯ সাল ]। 

সপ ঈিলা পা সিকি সি সত চর্ট সর সিরা বউ সি জা সম সি হী এ হলি ৯ এ, পল সি ওলি সন 



১৯৬ বাঙ্গালা সাহিত্যে গঞ্চ 

গাথা তত সহজ নয়। ও বিদ্যের সন্ধান শতেকে জনেক জানে । আসল কথা, আমরা সকলেই 

গভীর নিদ্রীমগ্ন, শুধু কেউ কেউ স্বপ্ন দেখি।১ 

বীরবলী ভঙ্গির একট! স্বাভাবিক দুর্বলত। আছে। সেটি হইতেছে 

বিষয়বস্তুর অপেক্ষা ভাষার চটককে প্রাধান্ত দেওয়৷ । সেই জন্য বিষয়বস্তব 

তুচ্ছ কিংবা অনুপযুক্ত হইলে রচনা কেবল বাক্চাতুরীতে পর্যবসিত হয় 
এবং পাঠককে ক্লান্ত করিয়া দেয়। এইরূপই ঘটয়াছে চৌধুরী মহাশয়ের 
আধুনিক দুই একটি প্রবন্ধে এবং তাহার অন্ুকরণকা রীদের প্রায় সমস্তগুলি 
রচনায় । তবে রবীন্দ্রনাথের শেষে র ক বি তা-র ভাষাতেও যে বীরবলী 

ঢঙ্গের ছেশায়াচ লাগিয়াছে, ইহা! চৌধুরী মহাশয়ের কম কৃতিত্বের কথা 

নহে। 

চৌধুরী মহাশয়ের শ্রেষ্ঠ রচন! চার ইয়ারীকথা। রবীন্দ্রনাথের 

চতুরঙে র প্রভাব থাক। সত্বেও এই চারিটি গল্লের ভাষা লেখকের নিজন্ব' 
বৈশিষ্ট্যে এবং স্বাতন্ত্্যে ঝলমল করিতেছে । ভাষার চাতুর্্য কোথা 
ভাবকে চাপ! দিয়া আখ্যানবস্তরকে অবাস্তর অথবা হীন করিয়! দেয় নাই। 

উদাহরণ স্বরূপ একটু অংশ উদ্ধত করিয়া দিলাম । 
আমি যে শত চেষ্টাতেও “রিণীর” মনকে আমার করায়ত্বং করতে পারি নি, তার জন্ঠ 

আমি লঙ্জিত নই--.কেন ন! আকাশ বাতাসকে কেউ আর মুঠোর ভিতর চেপে ধর্তে পাঁরে' 

না। তার মনের শ্বভাবটা অনেকটা এই আকাশের মতই ছিল, দিনে দিনে তার চেহারা 

ব্লাত। আজ ঝড়-জল-বজ্র-বিছাৎ, কাল আবার টাদের আলো, বসন্তের হাওয়া । একদিন 

গোধুলি৩ আর একদিন কড়া রোদ্দুর । তা ছাড়া মে ছিল একাধারে শিশু, বালিকা, যুবতী 

আর বুদ্ধা। যখন তার ক্চুর্তি হত, তার আমোদ চড়ত, তখন সে ছোট ছেলের মত ব্যবহার 

করত ; আমার নাক ধরে টান্ত, চুল ধরে টান্ত, মুখ ভেংচাত, জিভ বার করে' দেখাত। 

বিশুদ্ধ কথ্যভাঁষ! যথাসম্ভব তৎসমশব্ব-বঞ্জিত এবং বালকবালিকা-বোধ্য 

করিয়! রচিত হইলেও যে কতদুর মধুর এবং মনৌগ্রাহী হইতে পারে তাহার 
রঙ 

জি সি এ বি এসি সন ভাসি তাত এ সির সস পি কাপর শী জা এ অপ সস পল অপ সত পাস সী সপ 

১। খেয়াল খাতা [ ভারতী, বৈশাখ ১৩১২ সাল ]। 

২। মুলে করায়ত্ব'। ৩। মুলে 'গৌধুলি । 

সি সই ইল লি 



বাঙ্গালা সাহিত্যে গন্ধ ১৯৭ 

পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রথমদিককার 
রচনাগুলিতে । সরল, অনাড়ম্বর কথ্যভাষার ছাদে অল্পবয়স্ক বালকবালিকা- 

দিগের জন্য মুখ্যতঃ লিখিত হইলেও এই আখ্যান এবং গল্পগুলি সাহিত্যে 

একটি মর্ধ্যাদার স্থান অধিকার করিয়াছে । অবনীন্তরনাথের পরবর্তী 

রচনাগুলিও এইরূপ ভঙ্গিতে লখিত হইলেও ছুই একটি মুদ্রাদোষের 

দরুন সব সমক় সুথপাঠ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই । অবনীন্তরনাথের লেখার 
প্রধান মুদ্রাদোষ হইতেছে ক্রিয়াপদ এবং কর্তা ও অন্যান্ত কারকের পদের 
বাক্য মধ্যে সিদ্ধ প্রয়োগস্থানের ব্যত্যাস। সমাপিকা ক্রিয়াপদ বাক্যের 

সর্বশেষে বসে, ইহাই বাঙ্গাল! ভাষার নিয়ম । অবনীন্দ্রনাথ ক্রিয়াপদকে 

বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ করিয়া থাকেন । ইহা! অবশ্ত স্থানে স্থানে অর্থগৌরব 

আনিয়! দেয় বটে, কিন্তু পর পর এ রকম চলিলে একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর 

হইয়। দীড়ায়। তথাপি অবনীন্দ্রনাথের এই ভঙ্গি বাঙ্গালা গছ্ে কিছু 
পরিমাণে গতির সথশর করিয়াছে এবং তাহার পরবর্তী কতকগুলি সাহিত্যিকের 
রচনায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । অবনীন্দ্রনাথের গ্য-ভঙ্গির মূলে 
ববীন্দ্রী পদ্ধতি । শেষের দিকের রচনাগুলির ভাষা “কথিকা+-র ধরণের । 

নিয়ে অবনীন্্রনাথের ছুই রকম রচনার উদাহরণ দেওয়। গেল। 
হুরধ্যদেব ভক্তের মনৌবাঞ্। পূর্ণ করলেন। একদিন পৌষ মাসের প্রথমে ঘন কুয়াশায় 

চারিদিক অন্ধকার ছিল, কুর্য্দেব অন্ত গেছেন, বৃদ্ধ পুরোহিত সন্ধ্যার আরতি শেষ করে ভীমের 

বুকপাটাখানার মত প্রকাণ্ড মন্দিরের লোহার কপাট বন্ধ কষ্টে বন্ধ করছেন, এমন সময় শ্লান 

নুখে একটি ব্রাহ্মণ কন্তা তার সম্মুথে উপস্থিত হল ; পরনে ছিন্ন বাস, কিন্তু অপূর্ধ্ব চন্দরী ! 

বোধ হল যেন শীতের ভয়ে একটি সন্ধ্যাতারা হূর্যযমন্দিরে আশ্রয় চায়! [ রাজকাহিনী] 1১ 

আমাদের সমাজ-সংক্কার হঠাৎ যেমন করতে পার! শক্ত, তেমনি উৎসবন্ষেত্রে শ্রীও আনা 

শক্ত । নিজের ঘরের মধ্যেও নিজের লোকদের নিয়ে স্ত্রীপুরুষে একসঙ্গে উৎসব, তাতেও সম।জ 

যথন চোথ রাঙিয়ে ধমক দেয়, পাড়ার পাঁচজন ইট-পাটকেল ছেশীড়ে, তখন সীধারণ উৎসব" 

ক্ষেত্রে তার চেয়ে ভয়ানক উৎপাত উপস্থিত হবে-শ্রীকে আন্লে, তা জানা কথা । শাস্ত্রের 
গু 

সিপিস্টি এটি ভারী সিটি সিসি ঠ ছি ৬ আলী পপি তা ৬ ২০ জকি ইরা পট উরস 

১। তৃতীয় সংস্করণ ( ১৩২১ সাল ), পুঃ ২। 



১৯৮ বাঙ্গালা সাহিত্যে গগ্ 

বচন লোকের বচন সে তো৷ ঘর-পর বাছে না, তোমার আমার নুথ ছুঃথ বাছে না, ইচ্ছা! 

অনিচ্ছা! বাছে. না, মেয়েদের ধমকে দিচ্ছে তারা৷ ওদিকে, পুরুষদের ধম্কে দিচ্ছে এদিকে, 

আর বলছে উৎসব কর আনন্দ কর এঁক্যতানের সঙ্গে! এক! একা! উৎসবের আমোদের অন্জুত 

রকম এক্যতান, যার সুর থাকে পর্দার কোন পারে তার ঠিক নেই, তাল পড়ে জোরে জোরে 

এপারে উৎসাহে আহত অনাহ্ত জনসজ্বের মাথায় । [ উৎসবের কন্সার্ট ]1১ 

ভারতী পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি সাহিত্যিকের লেখায় 

রবীন্দ্রনাথের অলম্কৃতি রীতি ও অবনীন্দ্রনাথের রীতির মিশ্রণ হইতে উদ্ভুত 
কাব্য-ঘেঁষ! গগ্ভভঙ্গির আবির্ভাব হয়। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন__ 

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সত্যেন্্রনাথ দত্ত। 
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমান কালের একজন নামজাদা 

উপন্তাসকার। প্রথম প্রথম ইহার! অনুবাদ কার্যই বেশী করিতেন। 

ইহাদের রচনার নমুনা! দিতেছি, তাহা হইতেই ইহাদের গগ্ধভঙ্গির বিশেষত্ব 
জানা যাইবে। 

এই সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়৷ গুরু ও শিশ্ত--ছুই সন্গাসী মন্দিরের পুষ্পোস্ানে বুক্ষতলে 

বসিয়াছিলেন। কাহারো মুখে কথা নাই,_-যেন কাহারও বিরাট আবির্ভাব নিম্পন্দ হইয়। 

দেখিতেছেন। পূর্ণিমার রাত্রি--জ্যোৎস্বার প্লাবনে সমস্ত বিশ্ব মগ্ন। উদ্ভানের মধ্যে বাতাসে 

গন্ধে একট মাতামাতি চলিয়াছে :--আকাশের আলো!, বাতাসের মর্ধধর, পু্প-পল্পবের সুগন্ধ 

দেবতার চরণে যেন পুজার নৈবেগ্ত সাজাইয়া দিয়াছে । বাতাস আসিয়৷ ফুলগুলি ঝরাইয়৷ 

দেবতীর চরণে শু.পীকৃত করিতেছে__গদ্ধ সেখানে আশ্রয্প খুঁজিতেছে। আরতির প্রদীপের মুখে 

জ্যোৎনা অ্বলিতেছে। [ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় : আবিাব ]1২ 

সকাল বিকাল নুতন মালীর ভক্তিদান পাইবার জন্য রাজকুমারীরা যখন গোলাপ-কেয়ারীর 

ফাকে ফাকে বকুলবীধির তলে তলে মণিশিলার পথে পথে অরুণরাঙ| চরণ ফেলিয়৷ মালীর 

কুটারের কাছে ভিড় করিয়া জমিত, তখন সমস্ত বাগান খুসি হইয়। উঠিত, গাছে গ্রাছে বূপ- 
বনের ঢেউ লাগি! কুলের নুখে হালি হুটিত্ কলছাতে কোফিল পাপিয়ার ক খুলিত। 

. ১। পরবাসী, বৈশাখ ১৩৩, সাল, পৃঃ ২-৩। 
২। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৮ সাল, পৃঃ ৫২৩। 



বাঙ্গাল সাহিত্যে গপ্ঠ ১৯৯ 

আর বসন্ত? পত্রপুটে তাজ ফুলের শিশিরভিজা৷ মালার ভেট আনিয়৷ সে আপনার সেবাবৃত্তি 

সার্থক করিত। [শ্রী চারুচন্্র বন্দোপাধ্যায় ; অপরাজিতা 11১ 

সত্যেন্রনাথ দত্ত বড়দরের কৰি ছিলেন। যেমন তীহাঁর অনন্তসাধারণ 

সন্গ্ম ছন্দবোধ ছিল, কথ্যভাষার শব্দকোষের উপর দখলও তার তেমনি 

ছিল। সত্যেন্্রনাথের গগ্ভে পদ্ভের মাধুধ্য বিদ্যমান, অথচ অলঙ্কারের 
বাহুল্য নাই। গগ্ভভঙ্গি এইরূপ কাঁব্য-খেঁষ হওয়াতে রচনার মধ্যে স্থানে 
স্থানে "যেন দৃঢ়তার অভাব অনুভূত হয়। সত্যেন্্রনাথের প্রথমদিককার 
গগ্ভরচনার অধিক ভাগই অনুবাদ । শেষকালে তিনি একটি উপন্যাসের 

পত্তন করিয়াছিলেন। ইহার নাম ডঙ্কা-নি শান। কিন্ত ছুঃখের বিষয় 

তিনি এই চমৎকার উপন্যাসটিকে সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। 

প্রবাসী-তে এই অসমাণ্ত বইটি প্রকাশিত হইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ 

ড স্কা-নি শা ন হইতে কিছু অংশ উদ্ধত করিয়া দিতেছি । 
বাইশ শে! বছরের কথা! ্ুপ্ত ম্বতির বাইশ কৌটোর ভিতরকার জিনিষ। সত 

পুরুষের বহু পূর্ব্বের, তোমার আমার সত্তর পুরুষ আগেকার কাহিনী । আকাশে সপ্তধি তখন 

পুর্ববীষাঢ়া নক্ষত্রে ; আর মর্ভে আর্ধ্যাবর্তে, মগধের সিংহাসনে, আধ্য শুদ্র মহাপদ্ম নন্দের সন্তান, 

মহারাজ দশনিদ্ধিক নন্দ, তখন মহামহিমায় বিরাজ করছেন । চার-লাখী শহর পাটলীপুত্র 

তার রাজধানী । বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী থেকে চম্পানগরের টাপার জঙ্গল পর্যন্ত তার রাজ্য । 

তিন লাখ তীর সৈন্য, আর দোর্দণ্ড তীর প্রতাপ ।২ 

বাঙ্গালায় অ্তিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাশয় অদ্বিতীয় ছিলেন । তাহার এঁতিহাসিক পাগ্ডত্যের গভীরতা এবং 

কল্পনাশক্তির ত্রশব্ধ্,, সাধুভাষার রচনাশক্তির ওজ্জল্য, সম্পূর্ণ বিস্তৃত অতীত- 
যুগের কাহিনীকে অথগ্ড ভাবে চক্ষের সম্মুখে জীবস্ত করিয়া! ফুটাইয়৷ ধরে । 
ভাষার প্রয়োগেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন--সুদুর অতীত 

শক-কুষাণ যুগ অথবা গুপ্ত কিংবা! পাল-যুগের কাহিনীর বর্ণনায় তিনি তৎসম 
০৯০ লস্ট পনি ক সি সমস রসি লস পরপর শস্মি ক্স্মি এস পম পপর এ ছি 

১। প্রবাসী, পৌম ১৩১৮ সাল, পৃঃ ২১৬। 
২ প্রবাসী, আঘাট় ১৩৩০ সাল, পৃঃ ২৮৯। 



২০০ বাঙ্গাল! সাহিত্যে গদ্য 

শব্ধপূর্ণ বিশুদ্ধ সাধুভাষার ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্ত মোগল যুগের কাহিনীর 
বেলায় কথ্যতাষা মিশ্রিত লঘু সাধুভাষ! প্রয়োগ করিয়৷ বিষয়বস্তর মধ্যাদ! 
রক্ষা করিয়াছেন । সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অসমাপ্ত উপন্যাস ডঙ্কা-নি শান 

এতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে খুবই উপাদেয়, কিন্ত কথ্যতাাকে আশ্রয় 
করিয়া লেখা হইয়াছে বলিয়া ইহাতে বিষয়বস্তর মধ্যাদা কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ন 
হইয়াছে বলিয়৷ মনে হয় । 

দ্ুইটি বিভিন্ন ঘুগের কাহিনী অবলম্বনে রচিত ছুইথানি উপস্তাম হইতে 
রাখালদাসের বচনাপদ্ধতির নমুনা দেওয়া হইল । 

যখন তোরণে তোরণে দিবসের প্রথম প্রহরান্তে মঙ্গলবাদ্ বাঁজিয়। উঠিল তখন নগর-প্রান্তের 

শিবির হইতে সপ্তদশজন অশ্বারোহী নগর-তোরণে প্রবেশ করিস । সর্বপ্রথমে গড়ের মহা- 

প্রতীহার পদব্রজে চলিয়াছেন, তাহার পরে দ্বাদশজন দগুধর হুব্ণদগ্ড হস্তে চলিয়াছে। 

তাহাদিগের পরে শ্বেতবর্ণ বনাযুজ অশ্বপৃষ্ঠে শুভ্রবন্াবৃত ষোড়শজন রাষ্ট্রকুট রাজদুত, তাহার 
পশ্চাতে শ্বেতবর্ণ অশবপৃষ্টে শুত্রবর্দাবৃত রাষ্্রকূট অশ্বারোহী এবং সকলের শেষে দলে দলে গৌড়ীয় 
অশ্বারোহী | মহাপ্রতীহার নগরে প্রবেশ করিবামাত্র সহস্র সহস্র মঙ্গল-শঙ্খ বাঁজিয়া উঠিল, 

সহস্র সহস্র তুরী ও ভেরীর শবে নাগরিকগরণের কর্ণ বধির হইল। বাতায়ন ও গবাক্ষ হুইতে 

শ্রাবণের বারিধারায় ন্যায় রাশি রাশি শ্বেতপুষ্প বধিত হইতে লাগিল। 
শোভাযাত্রা যথম প্রাসাদের তোরণে পৌছিল, তথন অশ্বারোহীগণ অশ্ব পরিত্যাগ করিলেন। 

প্রাসাদ-তোরণে মহানায়ক প্রম্থসিংহ ও মহামন্ত্রী গর্গদেব তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। 

শ্বেতপুষ্প ও মুক্তার সুদীর্ঘ চন্দ্রাতপতল দিয়। মহাপ্রতীহার ও রাজদূত রক্ষীগণে পরিবৃত হইয়া! 

সভামণ্ডপের দ্বারে আসিলেন। মগ্ুপের তোরণে কাথকুজরাজ মহারাজাধিরাজ চক্রায়ুধদেব 

"ও মহাকুমার পরম ভটারক মহারাজ শ্রীবাক্পালদেব তীহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। 

চক্রাযুধ ও বাকৃপাঁল দূতকে মধ্যে লইয়। সভামগুপে প্রবেশ করিলেন। তাহ! দেখিয়া! পরমেশ্বর 

পরম ভটারক পরম সৌগত মহারাজাধিরাজ ধর্ননপালদেব সিংহাসন ত্যাগ করির!| দীড়াইলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে সভামগুলে সমবেত জনসজ্ঘ আসন ত্যাগ করিয়া! দাড়ীইল, সেনানী ও সৈনিকগণ 

'অসি কোষমুক্ত করিয়া অভিবাদন করিল, সহস্র সহস্র শহ্ব ঘন্টা ও তুরী বাজিয়! উঠিল। 
[ ধন্মপাল ]1 

মযুখ বৃদ্ধকে ক্রোড়ে উঠাইয়া সমাধির নিকটে লইয়া গেলেন । বৃদ্ধ বস্ত্রধ্য হইতে একটি 

বহমূল। হীরকাঙ্গুরীয়ক বাহির করিয়া ময়ুখের হস্তে দিল। মযুখ তাহ! বাদশাহের হস্তে দিলেন । 



বাঙ্গালা সাহিত্যে গঞ্ঠ ২০১ 

বাদশাহ, অঙ্গুরীয়ক দেখিয়। চমকিত হইলেন । তিনি কহিলেন, “ককিন, তুমি সপ্তগ্রামের সেই 

বৈষ্ণব ?” 

বৃদ্ধ কহিল, “ই মহারাজ, আমার কিছু প্রার্থন! আছে।” 

“প্রাপাদে গেলে না কেন?” 

“মহারাজ, আমার মন বলিয়া দিল যে ইহাই উপযুক্ত স্থান ।” 

“ফকির, তুমি কি চাহ?” 

“আমার গুরু বন্দী হইয়াছেন, মহারাজ দয়! করিয়া তাহাকে মুক্তিদীন করুন ।” 

তখন মমতাঁজ-ই-মহল আরজ.মন্দ বাণু বেগমের জগন্বিখখাত সমাধির ভিত্তি নির্মিত 

হইতেছিল। কতিপয় ফিরিঙ্গী বন্দী দূরে মৃত্তিকা বহন করিতেছিল, বৃদ্ধ অঙ্গুলী চালন! 

করিয়। তাহাদিগের একজনকে দেখাইয়। ধিল। বাদশাহের আদেশে মধুথ তাহাকে ডাকিয়! 

আনিলেন। বিকলাঙ্গ বৃদ্ধকে দেখিয়! ফিরিঙ্গী শিহরিয়া উঠিল। বৃদ্ধ সম্মিত বদনে তাহাকে 

প্রণাম করিয়া কহিল, একদিন পথত্রান্তকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলে, অতএব তুমি আমার গুরু; 

বাদশাহের আদেশে মুক্ত ।” 

বাদশাহ, মযুখকে ইঙ্গিত করিলেন, মযুখ ফিরিঙ্গীর বন্ধন মোচন করিলেন। ফিরিঙ্গী 

স্তস্তিত হইয়! দীড়াইয়৷ রহিল। 

সহস৷ যমুনাতীর হইতে প্রবল বেগে বারু বহিল, সৈকতের রাশি রাশি কাশগুচ্ছ সমাধির 

শুত্রমন্্রের উপরে ছড়াইয়! পড়িল, বাদশাহ, কঠিন শীতল শ্বেত মন্মর আলিঙ্গন করিয়। বসিয়া 

পড়িলেন। গ্তীহার পশ্চাতে গুন্রুথ ও ললিত! নতজানু হুইয়৷ উপবেশন করিলেন । তাহা 

দেখিয়৷ ময়ুখও সমাধির পশ্চাতে জানু নত করিয়৷ মস্তক অবনত করিলেন। এতক্ষণে 

'ফিরিঙগীর নয়নে অস্রু দেখা! দিল, সে স্বদেশের প্রথানুসারে নতজানু হইল। 

সেই ফিরিঙ্গী বন্দী হুগলীর পাদ্রী আল্ভারেজ। [মযুখ ]। 

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম প্রকাশিত রচনা হইতেছে 
বড় দিদি। ইহা ১৩১৪ সালের ভা র তী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 

তাহার পর ঘ মুনা পত্রিকায় কতকগুলি গল্প এবং চরি ত্রহীন উপন্যাসের 
কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। তাহার পর ভারতবর্ষ পত্রিকায় তাহার 

অধিকাংশ গল্প এবং উপন্তাসগুলি প্রায় সবই বাহির হয়। শরৎচন্ত্রের 

'আধুনিকতম উপন্তাস বি প্র দাস বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে । 



২০২ বাঙ্গালা সাহিত্যে গ্চ 

প্রকাশের তারিখ হইতে শরৎচন্দ্রের সকল গল্প এবং উপন্যাসের রচনা- 

কালের পৌর্ববাপর্ধ্য নির্ণয় করা চলে না। পূর্ধেকার অনেক লেখ! পরে 
প্রকাশ করা হইয়াছে । বচনারীতি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে ইহা ধর 
পড়ে । শরৎচন্দ্রের গোড়ার দিকের রচনায় রবীন্দ্রী পদ্ধতির গ্রভাব খুব স্পষ্ট 

নহে, কিন্তু শেষের দিকের রচনায় রবীন্দ্রী পদ্ধতির এবং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ 

বিশেষ উপন্তাসের ছ"্চ জাজল্যমান। 

রবীন্দ্রনাথের ধরণে উপমা 'ও উতপ্রেক্ষাদির প্রয়োগ মধ্যে মধ্যে আছে * 

কিন্তু তাহা প্রায়ই এলোমেলো! বা! সঙ্কর (20150 ) ধরণের, তাহাতে বাধুনি 
নাই । যেমন-_ 

মুখ তুলিয়। চাহিলাম। সমন্ত বাঁড়ীটা গভীর নুুপ্তিতে আচ্ছন্ন__কোথাঁও কেহ জাগিয়! 

নাই। একবার শুধু মনে হইল, জানালার বাহিরে অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবের প্রিয়- 

সহচরী পিয়ারী বাইজীর বুক-ফাটা! অভিনয় আজ যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়৷ অত্যন্ত পরিতৃপ্তির 

সহিত দেখিতেছে । [শ্রীকান্ত ; দ্বিতীর খণ্ড ]। 

কিন্ত, নিঃশবে ফিরিয়া গরিয়। একে-একে সেই ঘর ছুটার মধ্যে যখন দীড়াইলাম, তথন 

চোথের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সমস্ত সমাজ, সমস্ত ধর্নাধন্্, সমন্ত পাপ-পুণোর অতীত 
একট উৎকট বেদনাবিদ্ধ রোদন সমস্ত ঘর ভরিয়া যেন দীতে তে চাপিয়। স্থির হইয়! 
আছে। [প্র]। 

সবাই বুঝিবে না, কি উন্মাদ নেশায় মাতিলে জল-স্থল, আকাশ-বাতাস সব রাঙা দেখায়, 

সমহ্ত চৈতগ্ক কি করিয়া! চেতন। হারাইয়।, একথগ প্রাণহীন চুম্বকশলাকার মত শুধু সেই 

একদিকে ঝু'কিয়। পড়িবার জন্যই অনুক্ষণ উন্মুখ হইয়! থাকে । [আধারে আলো ]। 

- এই চুরির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তীব্র তড়িৎ-রেখার মত তাহার সংশয়ের জাল আপ্রাস্ত বিদীর্ণ 

করিয়। বুকের অস্তঃস্থল পর্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিল। [এ্র]। 

কম ঘেন্নায় কি আর এ দেহের প্রতি অঙ্গ অহনিশি গলায় দড়ি দিতে চায়। [স্বামী ]। 

--শৈলর চারিপাশে একট! নির্মম ওুঁদাসীন্যের গাঢ় মেঘ প্রতিদিন পুঞ্লীভূত হইয়া, তাহাকে 

শুধু ঝাপস ছুনিরীক্ষ করিয়াই আনিতেছে। [নিষ্কৃতি ]। 

_-কিন্ত এইসকল হুল প্রকৃতির মানুষের স্বভাবই এই যে তাহারা কাল্পনিক মনংপীড়া 

ও অসঙ্গত অভিমানের সবার ধরিয়৷ ধাপের পর ধাপ ক্রুতবেগে নামিয়৷ যাইতে থাকে। 

[ নববিধান ]। 
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অপরিজ্ঞাত ভবিস্ততের মধ্যে তাহার মন বারম্বার আছাড় খাইক্পা মরিতে লাগিল তথাপি 

অনিশ্চয় আশঙ্কাকে সুনিশ্চিত দুর্ঘটনায় দৃঢ় করিবার মত সাহসও সে নিজের মধো কোন ক্রমেই 
খু'জিয়। বাহির করিতে পারিল না । [এ]। 

অথচ, সাধারণ মানব-চরিত্রের যতটুকু অভিজ্ঞতা এবয়সে তাহার হইয়াছে তাহার সহিত 
প্রকাণ্ড গরমিল্ যেন এক চক্ষে হাসি ও অপর চক্ষে অশ্রপাত করিয়! তাহার মনটাকে লইয়! 

অবিশ্রাম নাগরদোলায় ঘুরপাক খাওয়াইয়া মারিতেছে। [এ ]। 

সে ক্রন্দন এত গাঢ়, এত গুরুভার যে, তাহ! বিন্দুর ক্রোডের মধ্যেই শুকা ইয়া জমাট 

বাঁধিয়া যাইতে লাগিল! তাহার এক বিন্টু তরঙ্গও ঘরের বাহিরে কাহারও কানে গিয়া 
_পৌঁছিল না। [ কাণীনাথ ]। 

পর পর ছুইটি বাকো একই কর্তৃপদ থাকিলে, দ্বিতীয় বাক্যে কর্তৃপদ 
উহা করা রবীন্দ্রনাথের লেখায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া বায়। শরৎচন্দর্রের 

রচনায় এই প্রয়োগের বাড়াবাড়ি হইয়াছে । যেমন-_ 
_তিনি ডেকে বল্লেন, “আজ এত ভোরে উঠলে যে?” বল্লুম, "ঘুম ভেঙ্গে গেল, 

তাই বাইরে ঘাচ্ছি।” বল্লেন, "একটা কথা আমার শুনবে?” রাগে, অভিমানে সর্ববা্গ 

ভরে গেল, বন্লুম, “তোমার কথ! কি আমি শুনিনি?” | স্বামী]। 

উধার ঠোটের কোণ হুট শুধু একট,থানি কঠিন হইল, আর তাহার মুখের চেহারায় কোন 

বাতিক্রম লক্ষিত হইল না, কহিল, “আমর! বুড়োমানুষই নিজের উচিত করে উঠতে পারিনে 
ভাই, সোমেন ত ছেলেমান্ুষ 1” [ নববিধান ]। 

রবীন্দ্রনাথের ধরণে “এবং, শবে প্রয়োগও যথেষ্ট আছে । যেমন-- 
--অতি-সভ্য সমাজের সহম্র উচ্চাঙ্গের শিক্ষ! সত্বেও১ সে আপনাকে সম্বরণ২ করিতে 

পারিল না। কহিল, ওর কিন্তু যাওয়াই উচিত। এবং আমার বিশ্বাস আপনি অন্ঠায় প্রশ্রয় 

না দিলে ও বাপের আজ্ঞ। পালন করতে। | [ নববিধান ]। 

রবীন্দ্রনাথের মত শরৎচন্দ্রও “নিরতিশয়” শব্দটির বিশেষ তক্ত। শুধু 
দে ব দা স বইটিতেই নিয়লিখিত প্রয়োগগুলি লক্ষ্য করিয়াছি। 

নিরতিশয় ধৈর্যের সহিত ; নিরতিশয় উৎকণ্িত হইয়া ; নিরতিশয় ক্লেশ বৌধ করিতেছি 

না; নিরতিশয় বিস্মিত হইয়! ; নিরতিশয় ঘৃণাভরে ; নিরতিশর পবিত্র হইয়া । 

নারীস্থলভ অতিশয়োক্তিপূর্ণ, বাক্যের অবথা প্রয়োগ শরতচন্দরের ভাঁষার: 
নি সি ৯০ ৪ ৯০ দাসী ০৮ আও তে উনি ট 

১। 'সবেও' হইবে। ২। 'সংবরণ' হইবে 
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একটা বড় বিশেষত্ব । যেখানে সেখানে “অপি”-অর্থবাচক (6£07869 এবং 
'80910859 ) “ই” এবং “ও এই ছুই প্রত্যয়স্থানীয় অবায়ের বাবহারও এই 
পধ্যায়ে পড়ে । উদ্বাহরণ_ 

কিন্তু কথাটা মনে করিতেই আমার সর্বাঙ্গ হিম হইয়। গেল । [[্রীকাস্ত £ দ্বিতীয় খণ্ড ]) 

কিন্তু কথাটা তার ভাল করিয়া শেষ ন| হইতেই বাহিরে এমন একট! কাণ্ড ঘটিল, যাহ! 

স্মরণ হইলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। [ত্র]। 

তখন ঘৃণায় তাহার প্রতি আমি চাহিতে পারিলাম না । [এ] 

-_-একথা ভাবলেও হয় ত দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে। [ঁ]। 

অথচ সংসারে কে কবে যে নিজের মনটাকেই চিনিতে পারিয়াছে তাহাই ত জানি না। 

তবে, আমার মত যে কেহ কখনও কঠিন ঘা খাইয়াছে, তাহাকে সাবধান হইতেই হয়। সংসারে 

অন্নদাদিদিও যন থাকে, তখন বুদ্ধির অহঙ্কারে পরকে মন্দ ভাবিয়! বুদ্ধিমান্ হওয়ার চেয়ে ভাল 

ভাবিয়া নির্বেবোধ হওয়াতেও যে মোটের উপর বুদ্ধিন্ন দামট! বেশীই পাঁওয়! যায়, সে কথ! তাহাকে 

মনে মনে স্বীকার করিতেই হয়। [এ] 

“অবধি নাই” » “এমনিই বটে+ ; “সতাকার”ঠ *বোধ করি”; চক্ষে 
পলকে”; ইত্যাদি কতকগুলি পদ ও বাক্যাংশ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে । 

“বারবার” “সম্বরণ” “সগ্বাদ” প্রভৃতি স্থলে অনুত্ধারের স্থলে ম-কারের প্রয়োগ 

বাঙ্গালা ভাষাতেও ভুল বলিয়া গণ্য হয়। বস্ততঃ শরতচন্দ্রের লেখ৷ স্থানে 

স্কানে এতদূর অমার্জিত যে সকল সময়ে তাহা ক্ষমা কর! দায় হইয়া উঠে। 

কিছু উদাহরণ দিতেছি । 

মুর্তিমান নোংরা এক যোড়া কাবলি-আলা+ ; “এই মু্তিমান্ ইতরটাঁর 
পাশে” 2 এখানে নুত্তিমান্ পদটি কোন অ-বস্তরবাচক বিশেষ্য শব্দের বিশেষণ 
হওয়া উচিত ছিল। ৭০৮ এবং 7159108%1 0০11959 শব্দের 

বাঙ্গাল৷ রূপ, “জেঠি”১ “ম্যাডিকেল কলেজ”ও অমার্জনীয় । “পাড়াগ্রামে”* 
বালকোচিত গুরুচগালী প্রয়োগ । “বিম্ময়ে তাক্ লাগিয়া গেল*১০ “একটা 

পরিত্যক্ত, পোড়ো ভিটার প্রতি” ১৪ “ধরা-চুড়া”* এইগুলি মুদ্রাকর প্রমাদ 
* পন এ ৯ সি ভিউ এ এস ০ এ সস পি 

১। গ্রীকাস্ত, দ্বিতীয় খণ্ড । ২। নিদ্ধতি। ৩। দেবর্ধান। ৪1 একাদশী বৈরাগী । 
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হওয়৷ ছুষ্ধর। “সে তাড়াতাড়ি হেট হইয়া পিসিমার পায়ের বুট ছু'ইয়া কোন 

মতে কাজ সারিল'।১ (বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে যে বুট পরি! থাকে, তাহা 

আমাদের জা ছিল ন1 ) “অধ্যাপকের বিরদ্ধে শ্রদ্ধার হানি করা” ।১ ছেলে 

মানুষ করবার খরচ দিতে আমি তাকে দিতে পারব না।১ “কেলি” ১ 

বোধ হয় “কেটলি” এবং “কাৎলি” এই ছুয়ের জোড়কলমে হইয়াছে । 
শরৎচন্দ্রের ভাষার প্রধান গুণ এই যে, ইহা! স্বচ্ছ এবং অনাড়ম্বর | ভাষা 

কোথায়ও"বিষয়বস্ত্রকে ছাপাইয়৷ উঠে নাই। (শেষের দিককার কয়েকটি: 
বই সম্বন্ধে এ কথা জোর করিয়া বল! চলে না । এই সকল ক্ষেত্রে বিষয়বস্তর 
ক্ষীণতা সত্বেও শুধু লিখিবার প্রয়োজনে কথা বাড়ান হইয়াছে । ) 

শরতচন্দ্রের প্রথম যুগের রচনার একটু উদাহরণ দিতেছি । 
কেন এমন হইল, কেন তাহাকে এমন করিয়া! রাখা হইতেছে, এমন করিয়া কাহার কি 

উদ্দেশ্ট সাধিত হইবে, কাশীনাথ তাহা কিছুতেই হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়া উচিতে পারে না। সময়ে 

সময়ে মনকে প্রবোধ দেয়, “আমি কি আর যেসে লোক আছি যে, যা তা কর্ব?” কিন্ত 

ভিতরট! কীদিয়। বলে, “ন্বস্তি পাই না- স্বস্তি পাই ন1।” সে কণ্টকময় বনে স্বেচ্ছায় ঘুরিয়া 

ফিরিয়া বেড়াইত, এখন ন্বর্ণপিপ্তরে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহ! বুঝিতে পারে । অসীম উদ্দাম সাগরে, 

ভাসিয় যাইতেছিল, এখন তাহাকে একটা চতুদ্দিক্-বাঁধ! পুক্ষরিণীতে ছাড়িয়া দেওয়। হইয়াছে । 

সাগরে যে বড় সুখে ভাসিয়! যাইতেছিল তাহা! নহে, _-সেখানে ঝড়-বৃষ্টি ও তরঙ্গে উৎপীড়িত 

হইতে হইয়াছিল ; কিন্তু এ নির্দ্বল সরোবরে তাহার আরও কষ্টকর বোধ হইতে লাশিল। এক 
এক সময়ে মনে হইত, ষেন এক কটাহ উঞ্ণ জলে তাহাকে ছাঁড়িয়। দেওয়া হইয়াছে । সকলে 

মিলিয়! মিশিয়৷ পরামর্শ করিয়! তাহার দেহটাকে কিনিয়া লইয়াছে ; সেটা যেন আর তাহার 

নিজের নাই। মাথায় সে টিকি নাই, কণ্ঠে সে তুলসীর মালা নাই, সে খালি পা নাই, সে 

ধনঞ্য় ভট্টাচাধ্যের টোল নাই, নদীর ধারের অশ্বথ বৃক্ষ নাই, চত্তীমগ্পের কোণ নাই-_কিনছুই 

নাই। [কাশীনাথ ]। 

মধ্য ও শেষ যুগের রচনার নমুন! কিছু কিছু নিয়ে দিলাম । ইহার মধ্যে 

রবীন্দ্রী পদ্ধতির ছণাচ কম বেশী প্রত্যক্ষ । 
সিএসিরাছিলািলাছি বদি লাস নিলা উপসপাসসসটিলিসদ পিসির তত পা স্পা সিপানিন সিরাপ সপ স্পা পা প জিপি সিসি জপ ৭০ সপসিলী স্টিম পিসি এটা সা তানি অনিক ৯৫ অতি 

১। নববিধান। 



২০৬ বাঙ্গাল! সাহিত্যে গদ্য 

অভয়! চুপ করিল, কিন্তু সমস্ত আকাশট! যেন আমার চোখের সমন্মুথে কাপিতে লাগিল, 

ঝুহুর্তকালের জন্চ মনে হইল, এই মেয়েটির মুখে কথাগুলি যেন রূপ ধরিয়া বাহিরে আসিয় 

আমাদের উভয়কে ঘেরিয়! দড়াইয়া আনে। এম্নি বটে। সত্য যখন সতাই মানুষের হৃদয় 

হইতে সম্মুথে উপস্থিত হয় তখন মনে হয়ঃ যেন ইহারা সজীব ; যেন ইহাদের রক্ত 'মাংদ আছে £ . 
যেন তার ভিতরে প্রাণ আছে ;-_নাই বলিয়! অস্বীকার করিলে যেন ইহারা আঘাত করিয়!' 

বলিবে, "চুপ কর! মিথা। তর্ক করিয়া! অন্ঠায়ের-স্ৃষ্টি করিয়ো নাঁ।” [শ্রীকান্ত ঃ 
দ্বিতীয় খণ্ড ]। 

আর সামাজিক বাঁধা আমাদের ছুজনের মধ্যে যে কত বড় ছিল, এ শুধু যে তিনিই জান্তেন, 

আমি জীনতুম না, তা নয়। ভাবলেই আমার বুকের সমস্ত রন শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠত, তাই 

ভাবনার এই বিশ্রী দিক্টাকে আমি দুহাতে ঠেলে রাখতুম | কিন্তু শত্রর বদলে যে বন্ধুকেই' 

ঠেলে ফেলচি তাও টের পেতুম। কিন্তু হ'লে কি হয়? যে মাতাল একবার কড়া মদ থেতে 

'শিখেচে, জল-দেওয়া মদে আর তার মন ওঠে না! নির্জলা বিষের আগুনে কলজে পুড়িয়ে 

ভোলাতেই যে তথন তার মস্ত সুখ । [স্বামী] 

সোমেনের ম! হইলেও ব! ছু'দশ দিনের জন্য ভয় ছিল, কিন্তু উধার মত নিছক হিন্দু-আদর্শে- 

ড়া স্ত্রী, ধর্ঘ্ম ও স্বামী ভিন্ন সংসারে আর যাহার কোন চিন্তাই নাই, সে যদ্দি তাহার একটা 

রাগের কথাকেই তাহার আজনম্মের শিক্ষা ও সংস্কারকে ছাড়াইয়! যাইতে দেয়, তা? হইলে সংসারে 

আর বাকি থাকে ফি? এবং এ লইয়! ব্যস্ত হওয়ার বেশি পাঁগলামিই বা কি আছে, ইহাই 

অসংশয়ে উপলব্ধি করিয় তাহার ভয় ও ভাবনা মুছিয়৷ গিয়া! হাদয় শাস্তি ও গ্রীতির রসে ভরিয়া 

উঠিল! এবং ঠিক ইচ্ছা না করিয়াও সে উষার সঙ্গে বিভার ও তাহাদের শিক্ষিত সনাজের 

আরও দুই চারি জন মহিলার মনে মনে তুলনা করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়! বলিল, থাক, বাবা, 

আর কাঁজ নেই, আমার নিজের মেয়ে যদি কখনও হয় ত সে যেন তার মায়ের মতই হয়। 

[ নববিধান ]। 

বিপ্রদাস চুপ করিয়! রহিল । বন্দন৷ বলিতে লাগিল, হয়ত এই আমার স্বভাব, হয়ত এ 

আমার বয়সের শ্বধর্, অন্তর শুন্ঠ থাকতে চায় না হাতড়ে বেড়ায় চারিদিকে । কিম্বা, এমনই 
হয়ত সকল মেয়ের প্রকৃতি, ভালোবাসার পাত্র যে কে সমস্ত জীবনে খু'জেই পায় না। এই 

বলিয়। স্থির হইয়া মনে মনে কি যেন ভাবিতে লাগিল, তার পরেই বলিয়া! উঠিল,_-কিন্বা হয়ত 

খুঁজে পাবার জিনিষ নয় মুখুয্যে মশাই,_-ওটা। মরীচিকা। [ বিপ্রদাস 11১ 
পল্লী পাত লি পি অর সিসি এ লী তত পীক্িল তত লাস্ট জিলা লাল তাস সিল সপাশসটিনা সপ পা সী সত্তা সি সিলসিলা লাস্টিলাসটি সপন ত সিসির সপ সিজন দিপা সি সিল? 

১। বিচিত্র! মাঘ ১৩৪৯, পৃঃ ৯। 



বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য ২০৭ 

্ী্টীয় বিংশ শতকের প্রথম পাদের শেষের দিকে আবিভূতি গগ্ধ লেখক- 
“দিগের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । একজন পপরশুরাম” 
এই ছদ্মনামের অন্তরালে আত্মনাম গোপন করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 

হইয়াছেন ইহার সরস, মধুর, হাস্তরসাত্মক রচনা বাঙ্গাল! সাহিত্যে একটি 
নৃতন বস্তুর স্থষ্টি করিয়াছে । পূর্ববর্তী লেখকদিগের মধ্যে কেবল ত্রিলোকা- 
'নাথের সহিত “পরশুরাম'-এর তুলনা কর! চলে। ইহার লেখা সর্বপ্রকার 

বাহুল্যঘজ্জিত অথচ সরস-মধুর এবং পরম উপভোগ্য । নিয়ে কিছু উদাহরণ 
দিলাম | 

পরদিন সকালে ক'জন চাষা দেখতে পেলে একটি বৃদ্ধ বাঘ পগারের ভেতর ধু'কচে। 

চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে গেল ডেপুটি বাবুর বাড়ি। তিনি বল্লেন-_-এমন বাঘ ত দেখিনি, গাধার 

মত রং। আহা, শেয়ালে কামড়েচেঃ একটু হৌমিওপ্যাথিক ওষুধ দি। একটু চাঙ্গা হোক, 

তারপর আলিপুরে নিয়ে যেও; বকৃশিস মিলবে । [ দক্ষিণ রায় ]। 

এই কেনার চাটুর্যেকে সাপে তাড়া করেচে, বাঘে পিছু নিয়েচে, ভূতে ভয় দেখিয়েচে, 

হনুমানে দাত থিচিয়েছে, পুলিস-কোর্টের উকিল জেরা করেচে, কিন্তু এমন দুরবস্থা কখনো 

ঘটেনি। বছর ষাট বয়েস, রংটি উজ্জল গ্রাম বলা চলে না, পাঁচ দিন ক্ষৌরি হয়নি, মুখ যেন 
কদম ফুল,__কিস্তু এই সমন্ত বাধ! ভেদ করে লঙ্জা এসে আমার আকর্ণ বেগনি করে দিলে ॥ 

থাকতে না পেরে বলুম--মেম সাব, কেয়৷ দেবতা ? [ স্বয়ম্বর! ]। 

তারপর সন্ধা--পশ্চিম আকীশে ওই বড় তারাট! গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। 

ওদিকের বেঞ্চে স্কুলোদর লালাজি এর মধোই নাক ডাকাইতেছেন। মাথার উপর ফিরিঙ্গিটা 

বোতল হইতে কি খাইতেছে। এদিকের বেঞ্চে ছুই কম্বল পাতা. তার উপর আরে! ছুই কম্বল, 

তার মধো আমি, আমার মধ্যে ভর-পেট থাগ্চসামগ্রী--তা ছাড়! বেতের বাক্সে আরে। অনেক 

আছে। গাড়ির অঙ্গে অঙ্গে লোহা-লকড়ে চাকার ঠোক্করে জিপ্রির ডাণ্ডীর ঝঞ্চনায় মৃদঙ্গ-মন্দির! 

বাজিতেছে-_-আমি চিৎপাত হইয়া! তাণ্ডব নাচিতেছ্ছি। হমীন্ অস্ত, ওয়া হমীন্ অন্ত। 

[ কচি-সংসদ ]। 

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “পরশুরাম”-এর প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই সাহিত্যের আসরে আবিভূতি হইয়াছেন। ইনিও সরস-রচনায় 

সবিশেষ দক্ষ । তবে ইহার লেখার সহিত “পরশুরাম*”এর লেখার সম্পূর্ণ 



২০৮ বাঙ্গাল। সাহিত্যে গন্ধ 

পার্থক্য । “পরশুরাম” বিভিন্ন বাস্তব-্চরিত্রের ($5-এর ) রচনায় অদ্ধি- 

তীয়, আর কেদারনাথ ছুই একটি চরিত্র লইয়াই ব্যাপৃত । “পরশুরাম'-এর 
সরসতা! ( 102000:) অনাবিল, সরল, এবং সহজবোধ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্ 
(15891198581) ছুইই,__ভাষাঁর সারল্যের জন্য কোঁথায়ও ছুর্ধেধ্য হইয়া 
পড়ে নাই । কেদারনাথের সরসতা (1700000 ) অনেকটা পরিমাণে' 

পাত্রপাত্রীর 101085708৪3 বা! ব্যক্তিগত বৈকল্যের উপর নির্ভর করে ।' 

কথার মারপ্যাচ একমাত্র উপজীব্য হইলে সরসতা! একঘেয়ে এবং ক্লাস্তি- 

কর হইয়া পড়ে। এই দোষ কেদারনাথের কোন কোন রচনায় 
স্পষ্টভাবে বর্তমান। তবে করুণ রসের সুত্রে সরস ভঙ্গি গীঁথিয়া ইনি যে 
কয়টি গল্প লিখিয়াছেন, তাহ! বস্ততঃই পরম উপভোগ্য । 

চবিবশ পরগণার অংশবিশেষে এককালে প্রচলিত উপভাষা এবং উচ্চারণ- 

ভঙ্গি কেদারনাথের ভাষার সরসতার একটি প্রধান উপাদান । এই হিসাবে 

কেদারনাথের ভাষ। হু তো ম প্যাচা রনকৃসা-র ভাষাকে ম্মরণ করাইয়া 

দেয়। কিন্তু এই ব্যাপারের বাড়াবাড়ি অনেক ক্ষেত্রেই হইয়াছে । অনেক 
সময় অর্থগ্রহণ করিতে বেগ পাইতে হয়। যেমন--ভেন-ঘর (- ভিয়ান- 

ঘর), মশা (-মহাশয়। মশায়, মশাই ), বেন (-বেহান ), ধেশ 
(-ধেঁয়। ), নেম (-নিয়ম ), ইত্যার্দি। অন্ুপ্রাস এবং যমকের প্রয়োগ 

প্রায়ই খুব খেলো ধরণের । যেমন-_-“এই দত্তটী ব্রজপুরের বাবুদের সত্বকত্ব 
রেখে আসেন নি। জালে অমন সিদ্ধ হস্ত কাল কলিতে জন্মায়নি ৷” 

“বাসাটি বারোঘারির ব্রাদারের মত হওয়া চাঁই।” “কারণ, সুদে আসলে 

মাইনের টাকা গুল্জারির গর্ভে গিয়েছে, এখন তিনি যা রুল্ জারি করেন।” 
আমরা সবাই তো৷ “রেলওয়ে ব্রাদার্স ফেডাঁরেসনের, ডেকরেসন্ দাদা-- 

খাস্ তালুকের শালুক |” ইত্যাদি । 
অথব। ৪1%0£ ( বা অ-সাধুভাষ! ) ব্যবহার করায় অনেক সময় গুরু- 

চগালী দোষ ঘটিয়াছে। যেমন--“চিনিতে পারিনি, অবহেলা! করে, আজ 



বাঙ্গাল! সাহিত্যে গগ্ ২০৯ 

অবেলায় মুঢ় মেরে গেলুম |” “বিস্ময়ে ঠোঁট ভ্রু'খানা টিলে মারতেই, মুখ 
থেকে বিড়িটা পড়ে গেল।” ইত্যাদি । 

পর পর্রসংক্ষিপ্ত (91110619%] ) বাক্য প্রয়োগ করা কেদারনাথের 

নিজম্ব পদ্ধতি । বিষয়বস্তুর পক্ষে ইহ! অনেক স্থলেই বেশ উপযোগী হইয়াছে । 
স্থানে স্থানে ছুর্বোধ্যও যে হয় নাই এমন নহে । যেমন-_ 

“এখন্ল আর এক-পা বাঁড়াও--আড্ড। থোঁজ। ভগবান তিন পা! বাড়িয়ে বলিকে গোরে- 

পাঠিয়েছিলেন ! শকিপতির তো দোরের সাথায় হাত পৌছোয় না, বোধ হয় বামন অবতারই 

হবেন। পাঁচ চালেই মান, পাঁচ আড্ডায় পা! পড়লেই দিন যাঁয় রাত্রি আসে! তার পরেই 

লম্বা, সিগারেট থাকে-__টেনে| 1” 

ছুই এক স্থলে তৎসম শব্দের ভুল বানান করা হইয়াছে । যেমন-_ 
“অস্তঃপুরীকা» শ্ত্রপাৎ্” “ছায়াপাৎ, “ইঙ্গিৎ, ইত্যাদি । 

নিয়ে উদ্ধৃত অংশে বর্তমান সময়ের কতকগুলি লেখকের অনুসরণে 

অস্থানে বর্তমান কালের প্রয়োগ কর! হইয়াছে । 
এই ব'লে তিনি মাধবের হ্যাগুনোটথান! দেরাজ থেকে বার ক'রে মাধবকে দেখতে দিয়ে 

বললেন--”এ লেখা কার, সইটে কার ?” 

মাধব সাগ্রহে দেখিতে গিয়ে সহস! যেন ধাক! খায়। সাক্ষীরূপে ভগবতী চাট,য্যে মশাই 
সই করিয়াছেন দেখে চমকে ওঠে । তার মুখের বর্ণ টা মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে যাঁয়। তারপর 

একটা দীর্ঘনিশ্বীস ফেলে উমেশ বাবুর হাতে ক।গজখানা! দিয়ে বিমুঢ়ের মত মাথা নীচু করে" 

থাকে। উমেশবাবু বলেন__“এখন কি বল? এ হ্যাগুনোট.কি তোমার নয়?” মাধব 

কাতরতামিশ্রিত বিনীত কণ্ঠে বলে- “না! বলবার তে| যে! নেই উকীলবাবু! [ পাঁখের ঃ দূরের 

আলো 11 

কেদারনাথের নিজন্ব ভঙ্গির উদাহরণ দিতেছি। 
তবে-__উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার__খোলাই ছিল । উত্তমর্ণ উদার--এবং দেদার। কন্বল 

ক্রমেই ভারী! বড় দোকানেই ঢুক্লুম। গু”ই মশাই কাপড়ের ফর্দ দেখে আমার পায়ের 

ধুলো নিলেন। বল্লেন,_“আহা-_দেশে এখনও দেবত! আছেন বই কি! নইলে আর 

দুনির! চলে,_আছেন বই কি! আমার পরম সৌভাগ্য, তাই দেখতে গেলুম। সেকালে সব 

” ১৪ 
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এইরকম সংসারই তে ছিল। তেমনটি আর নজরে পড়ে না। দোকান-পেতে এই যা 

দেখলুম | এখন সব দ্বৈতবাদী-_রাজানুজের অনুজ, স্বামী-স্ত্রীর সংসার, তাও ম্যালথস 

মার্কা! হরেকুষ্--*” 

ছঃসময়ে যা ঘটে ভাই,-_মুখ-দে সগর্ধে বেরিয়ে গেল-_”সেকি মশাই 1 মন্ত্র পড়ে রাখি 

বাধার পর আর কি ঠাই ঠাই***” 

পায়ের ধুলো! 7০2£ করে বঙ্লেন-_“আহা, এইতে! কথা ।--কে বলে ধর্ম নেই! এ 

শতকরা দশ জন থাকলে আজ..*হরেকৃষ্চ৮-” 

--“দেরে উদ্ধোব খাটি শান্তিপুরী গণটটা। দেখিস্-_বিলিতীর সঙ্গে াকাঠেকি না হয়, 

খখবরদার- _শুনচিস্?” [ ছুঃখের দেওয়ালি £ শাস্তিজল ]। 

বর্তমান সময়ের কতকগুলি তরুণ- এবং অতরুণ-বয়স্ক লেখকের হাতে 

এক প্রকার গগ্ঠতঙ্গির উদ্ভব হুইয়াছে। এই অভিনব গগ্ভ-সাহিত্যের বিষয়বস্তুও 

যেমন বিলাতি-গন্ধি, লেখার ধাঁচও তেমনি ইংরেজি ছশচের । রবীন্দ্রী 
পদ্ধতির কাঠামোর উপর বীরবলী ভঙ্গির প্রলেপ দিয়! এবং ইংরেজী শব্ব 
ও বাক্যপ্রয়োগ রীতির রাংতা মুড়িয়া এই গনের স্য্টি। লোভী শিশুর এবং 

ব্যাধিগ্রন্ত বৃদ্ধের নিকট অপথা বড়ই রুচিকর। সুতরাং কতকগুলি অকাল- 
পর বালকের ও তরুণায়িত ব্ীয়ানের মারফত এই সাহিত্য, এবং তাহার 
বাহন যে বিশেষ গগ্যভঙ্গি তাহা, দ্রতভাবে প্রসার লাভ করিবে তাহ! জান! 

কথা । বাঙ্গাল! ভাষায় হয়ত এই ভঙ্গিই অনতিবিলম্বে একাধিপত্য 

লাভ করিবে । কিন্তু বর্তমান কালে ইহ! এখনও বিশেষ গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ, 
এবং ইহা যে ইতিমধ্যেই পরীক্ষাবস্থা (9379971106769] ৪8৪29 ) উত্তীর্ণ 

হইয়াছে একথাও বলা চলে না। সেই কারণে এই 'অতি-আধুনিক” গন 
ভঙ্গকে বর্তমান আলোচনার বাহিরে রাখাই সঙ্গত মনে করিয়া এই 
আলোচনার উপসংহার করিলাম । 



ংযোজনী 

১৩৪০ সালের চেত্র মাসের ব গ শ্রী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্র্র 
বাগচী মহাশয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে নেপালে লিখিত একটি নাটকের 
পরিচয় দ্িয়াছেন। এই নাটকটির গগ্ভাংশ বাঙ্গালায় লিখিত। যদিও 

নাটকের গগ্ভকে বর্তমান আলোচনার বহিভূতি করা হইয়াছে, তথাপি ষোড়শ 

ও সপ্তদশ শতকে লেখা বাঙ্গালা গগ্যের নমুনা অত্যন্ত ছৃল্লভ বলিয়া, এই 
নাটকটির বিকৃত ভাষার পরিচয় স্বরূপ বাগচী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে কিছু 
নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 

আহ! মাত। তুমার রাজা আমাকে ডাঁকিতেছিলো।, তুমার রাজাসনে আমাকে কাধা না হয়, 

তুমার রাজাসনে বেদ! [বিদায়] মাগিয়া অমী জাইবেো!। অহা! মহারাজেশ্বর গোপীচন্্র তুমি 
নায় এড়িতে ন! পারো, তুমী উদনা পছ্মার সংগে হুখে রাজা করিয়া থাকো, তুমার সনে 
আমার কাধ্য না হয়।১ 

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সিভিলিয়ান ছাত্রদিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষা 
করিতে হইত। শিক্ষা সমাপন হইলে তাহারা পরীক্ষা দিতেন। পরীক্ষার 
অঙ্গ ম্বরূপ তীহাদিগকে দেশীয় ভাষায় নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিতে 

হইত। এই বক্তৃতাগুলি 671701619 0:1908198 শীর্যকে কয়েক খণ্ডে 

বাহির হইয়াছিল । শ্রীধুক্ত অধ্যাপক স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
সৌজন্তে এইরূপ দুই খণ্ড 12011016169 01197088199 ব্যবহার করিতে 

পারিয়াছি, তজ্জন্ত এখানে কৃতজ্ঞতা স্বীকার ফরিতেছি। নিম্নে ছুইটি বক্তৃতার 

প্রথম অংশ উদ্ধৃত করিয়৷ তখনকার দিনে ইংরেজ সিভিলিয়ানগণ বাঙ্গালায় 
কিরূপ জ্ঞান অর্জন করিতেন তাহ! দেখাইতেছি । তখনকার দিনের পক্ষে 

এই ব্তৃতাগুলির তাহা নেহাত নিন্দার হম নাই । তবে ইহার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় 
সিল দলিল সি সিন ওলী সি িতিিল ৬ সো িএরসিসসি লি জিলাস্তিা পরি সির তত পি হলসপিরী ভীত সপ ৬ তি উপরি নাছিল তি হি ভি রশ জী টি তত এটি আত ই 

১। বঙ্গ, চৈ, : ১৩৪০ মল, পৃঃ ২৯৩। 
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বিদ্বালঙ্কার প্রভৃতি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকদিগের যে হাত কিছু 

ছিল না তাহা'ও জোর করিয়া বলা যার না । 

নিম্নের বক্ততাটি ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্বের ২৯ শে মার্চ তারিখে” জেম্স্ হাণ্টার ' 
(009৪ 7077667 ) কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল । এই বন্তৃতাতে ছেদ- 

চিহ্ন মোটেই প্রযুক্ত হয় নাই। 
হিন্দু লোকের ভিন্ন ভিন্ন জাতি এই প্রযুক্ত তাহারদের বিস্তা বৃদ্ধির হানি হয়।১« 

মানুষেরদের নীতিজ্ঞত! এবং শ্বছুতা-২ প্রাপ্তি সম্বাদি ভ্রমন্ঠায় যখন আমরা দেখি তখন আমরা 

কিন্ময়াপন্ন হই সকলে বুঝে যে ভিন্ন দেশীয় লোকেরদের ভিন্ন ২ রীতির এই কারণ যে আপন ২ 

ন্বভাব এবং গ্রীন্ম লীতের গুণ বহজ্ঞ দেশীয় ব্যবস্থাপকেরা ব্যবস্থা করণ কালে এই ছুই কারণ 

প্রধান করিয়! মানিয়াছেন সর্ববদেশে পৃথক ২ ব্যবহার সংসারের চলন নিমিত্ত অবনত মান্য 

হইয়াছে [| ]৩ 

নিম্নের বক্তৃতাটি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্বের ২০শে সেপ্টেত্বর এ, বি, টড 
(4. 8. 1০৫ ) কর্তৃক প্রদত্ত হয়। ইহাতে মধ্যে মধ্যে ছেদ চিহ্তের 

প্রয়োগ কর! হইয়াছে । 

-_মুল সংস্কৃতি গ্রন্থ চলিত ভাষাতে তরজমাতে বিদ্া প্রচার হয় এবং লোকেরদের: 

নীতজ্ঞতাচরণ দ্বার! উপকার হয় ।৪ 

ইওরোগীয়েরদের মধ্যে যে পরম্পর আহার ব্যবহার ও সঙ্গ তাহ! বিশেষত গ্রস্থ প্রচার 

ও বিদ্যার ব্যাখ্যা! ছ্বারায় হয় ইহা! প্রায় সকল দেশের পণ্ডিত লোকেরদের স্বীকৃত হয় ইহা 

সকলের স্বীকৃত জানিয়।৷ আমি বিচার করিয়। বুঝি আমার পক্ষে যেকথ! প্রমাণ দেয় ও আমার 

পক্ষে স্থির করে সেই অল্প কথা আমি বিবরণ করিয়া কহি। যে লোকেরদের মন ও আচরণ, 

উত্তর ২ ভাল করিতে আমার এ রচনার আশয় হয় সেই লোকেরদের সম্প্রতি চনন 

কীর্তন কেবল বিচার সভ্য ঠা এবং প্রতিমা এ মাত্র । দেবতাভিমানি' 
এটা সিলিিওসছি রি নছি তসি টো সত জীপ তি কাস লাস্মিলি সলাত শী 

১। এইট বন্ৃতার বিষয় | 
২। “শুদ্ধাত1'" হইবে বলিয়া বোধ হয়। 

৩। 11001555 010190155, ৬০0]. [1) পৃঃ ৬৮ | ছেদ-চিহ্ন মূলে নাই। 

৪। এইটি বন্তৃতার্টির বিষয়। 

চা শ্৯ ৮ -/ 2৬ ৮৬৬০ এসসি 8৯ তরি পি ত ৭ পি্টিকীসি তি ছি তীসি ত ছি টিসি পেছন ও 

অলি 



বাঙ্গালা সাহিত্যে গ্ঠ ২১৩ 

স্রাক্মণেরদের প্রতি যে আত্যস্তিকী ভক্তি ও মধ্যাদা করিতে ইতরলোক শিক্ষিত ও আজ্ঞাপিত 

হয় তত, প্রযুক্ত এই হয় ইতরলোক এই চলিত ব্যবহারের অন্কথ! যেন ন! করে এই বিষয়ের বড় 

শীসন ব্রাহ্মণের! সর্বদা করে ইহাতে লোকেরদের পরম্পর মেল আহারব্যবহারের বাধা হয় 

এবং কোন দেশীয় লোকেরদের মধো পরম্পর মেলা আহার ব্যবহার যদি না হয় ও না চলে তৰে 

" ইতর লোকের বড় বিদ্তা৷ শি্ট।চার হওয়া অতি ছুলভ ইহা! নিঃসদ্দেহ [1 ]১ 

১৮৩৮ খ্রীষ্টাকে গোপাললাল মিত্র কতক বিরচিত ও প্রকাশিত 

জ্ঞানচন্ত্রিকা নামক পুস্তক হইতে ছুইটি অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি? প্রথম অংশটি অনুষ্ঠান পত্র হইতে উদ্ধৃত হইল। ইহা 

শিষ্ট জনের জন্ত লিখিত। আর দ্বিতীয় অংশটি গ্রন্থ মধ্য হইতে উদ্ধৃত 
করা হইল। ইহ! শিক্ষার্থ বালক ও জন সাধারণের জঙ্ত লিখিত। 
বইটির মধ্যে মৃত্যুপ্নয় ও হরপ্রসাদের প্রভাব লক্ষিত হইবে। সুতরাং রচনা 

কালের হিসাবে বইটির ভাষা প্রাচীনগন্ধি (&7০1)81০ ) বলিতে হইবে। 
জ্ঞান চক্ত্রি ক পুস্তকটি শ্রীযুক্ত সজনীকাস্ত দাস মহাশয়ের সৌজন্যে ব্যবহার 
করিতে পারিয়াছি, তজ্জন্য এখানে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি । 

পরম পরাৎপর পরমেশ্বর প্রণীত প্রকাও ব্রন্মাণ্ড মগ্ডল মণ্ডিত ক্ষুদ্র ব্রহ্গাগরূপ বিগ্রহ বিশিষ্ট 

বিশিষ্ট বিজ্ঞ বিশারদ ব্যক্তি বর্গ সন্গিধানে বিপুল বিনয় পুরঃসর নিবেদন এই যে এতদ্দেশীয় 

(বালকদি সাধারণ জন সমূহের ) কিতাঁবৎ কি তাবৎ সাধারণ জ্ঞানানুশীলনার্থ হুললিত প্রচলিত 

সাধু সরল শব্দ সম্বলিত কোন বিশেষ পুস্ত প্রচারিত না থাকাতে ত্রিবিধ দৌষের হেতু 

হইতেছে অর্থাৎ প্রথমতঃ কিয়দংশ উৎসাহাদ্িত মহাশয়ের মহাশয়ের প্রতিবন্ধকতা জন্য 

আক্ষেপ, দ্বিতীয়তঃ সচ্ছান্ত্রানভিজ্ঞ জনেরদের সর্বদাই পরকাস্তাধরামৃত পানেচ্ছাদি নানাবিধ 

নিন্দীজনক কর্মে সর্ধবদ। প্রবৃত্তি, তৃতীয় ভাষা ভূষিত নীতি বিষয়ক গ্রস্থবিরহে দেশভাষা ও 

সভ্যতার ক্রম বিনাশে সর্বতোভাবে সমাগ্পকার যদি ও দেশোপকারকল্লে স্বর্গবানি গুণরাশি 

প্রাচীন প্রসিদ্ধ পণ্ড পণ্ডিত মৃত মৃত্যুঞ্জয় বিগ্ঠালঙ্কার দহে।দয় কর্তৃক বিরচিত 'প্রবৌধচন্্রিক” 

ইদ্দানীং শ্রীরামপুরস্থ ছাপাধন্ত্রে যুস্্ান্কিত হইয়াছে তথাপি তাহার প্রথমাংশ অতিশয় সুকঠিন 

হন্নিমিত্ত তদভিপ্রেত ভাবার্থ রসান্বাদনে রসজ্ঞ না হওয়াতে অনেকের প্রবৃত্তি নিবৃত্তির শরণাগতা! . 

হয়েন এবং বিজ্ঞোত্তম শ্রীযুক্ত হরচন্জ রায় প্রণীত পুরুষপরীক্ষা। পুরুষপরীক্ষার হেতু বটে ফলতঃ 
খাত ৬২০াসঠ সস টিসিপিস্িলি সিল সিটি সী ছক ভীত ও তাস শা, 

১) 010)1006 90757055155, ৬০1. 1119 পৃঠ ৪৯-৫০ | মুলে ছেদ চিহ্ন নাই। 



২১৪ বাঙ্গাল সাহিত্যে গদ্ভ 

বহুকাল প্রকটিত জন্ঠ আধুনা! সেই গ্রন্থের অত্যন্ত অপ্রাচুর্যয হওয়াতে তন্তাবদ্ব্তাস্ত দর্শন প্প.হায় 

মর্দাথি মনুত্য মণ্ডলীর মনের ব্যগ্রতাই সর্ববদ! বৃদ্ধি হয় ।১ | 

কামিক্ষানিবাসী পরমানন্দ নামক একব্যক্তি অতিধনী ছিলেন তিনি সতত স্বেচ্ছাচারে রত ও 

শান্তর ব্যবহার ও যুক্তি সিন্ধরীতির বিপরীত রীতিতে রত হইয়া! কেবল সকল লোককে গীড়া 

প্রদান করিতেন আর স্ত্ীপুক্র ও পিতামাত। প্রভৃতি কাহার প্রিয় ছিলেন না ঞ&বং সকলজন সহ 

সদ! শক্রতাচরণ করিতেন। অপর পরমানন্দের স্থেচ্ছাচারিত্ব হেতু তাহাকে সকল লোকেই 

অমান্ ও নীচজ্ঞান করিতেন আর এ পরমানন্দের দৌরাস্মে সকল জনই সতত ক্রেশ পাইত 
ইতি মধ্যে তন্দেশস্থ গোপজাতীয় রমানাথ নামক এক ব্যক্তি ছিল তীহার গৃহে এ. পরমানন্দ 

নিশিযৌগে যাইয়া বদ্ধ বসকে মুক্ত করিয়৷ দিত ও অন্ঠ ২ বু অনিষ্টাচরণ করিত কিন্ত 

কিরদ্দিবসান্তর এ রমানাথ গোঁপ তাহা জানিয়। এই পরমানন্দকে নিগুড় প্রহার করত পধ্ত্ব' 

পাওয়াইলেন। অনস্তর তদ্দেশস্থ লোক সকল ও তন্মাতাপিতা৷ ও স্্রীপুত্র প্রভৃতি স্বচ্ছন্দ 

কালযাপন করিতে লাগিলেন। অতএব দেখ জ্ঞান ও মান ও প্রীণ ও ধন সকল নাশকারি 

যে ম্বেচ্ছাচার তাহা আচরণ করণে বিরত হও ।২ 

১। অনুষ্ঠান পত্র, পৃঃ (১)-(২)। 
| পৃঃ ১৪১-১৪২। 
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কুমারসম্ভব ও শকুম্তল। ১৩৩, ১৪৪, ১৪৬ 

কৃষ্ককমল ভটাচাব্য ১০৯-১০২১ ১৭৯ 

কুষ্ণকান্তের উইল ৭৬, ৮৮, ৮৯, ৯৬ 

কৃষ্চরিত্ ৯৮ 

কু্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩, ৫৪ 

কষা ১৩৫ 

কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ৯১ ১০ 

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীযুক্ত ) ২*৮-২১* 

কেরি (02165 ) ২১, ২২, ২৪১ ২৫ 

খেয়াল খাতা ১৯১ 

থোকাবাবু ১৬৪ 

কুদিরাম ১০৬০১৪৮ 

ক্কুধিত পাষাণ ১২৭) ১৪১, ১৫৪ 

হ্গেত্রপাল চক্রবর্তী ১০৫ 

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য 

গল্লগুচ্ছ ১৮৪৫ 

শিন্লি এগ 

গিলহীষ্ট (01101)7151) ৩২) ৪৭ 

গীতাপাঠের তৃমিকা ১১২ 
গোপাললাল মিত্র ২১৩ 

গোরা ১২৮১ ১৩২, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, 

১৪৫, ১৪৭, ১৫২১) ১৫৩, ১৫৫, ১৫৭ 

১৬৭) ১৮৩, ১৮৪ 

গোলোকনাথ শর্মা ২৫ 

গ্রামা সাহিতা 

ঘরে বাইরে 
১৪৭, ১৫১, ১৬৭, ১৭০, ১৮৬-১৮৮ 

ঘাটের কথ 

১৯৩২, ১৩৩, ১৩৪ 

১২৮, ১৩৩; ১৩৮, ১৪০১ ১৪২, 

১২৬৪ ১৫৫, ১৭৭ 

চতুর ১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৮৬ 

চন্দ্রনাথ ( ক্গেত্রপাল চত্রবর্তা ) ১৯৫ 
চন্দ্রনাথ বন ১১১ 

চন্দ্রশেখর প৬, ৮৬, ৮৭, ৯৫ 

চরিত্রহীন ২০১ 

চার ইয়ারী কথ! ১৯৬ 

চারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীযুক্ত ) ১৯৮ 
চারুপাঠ ৫৩ 

চিত্র ও চরিত্র ১৯২ 

চুকাম্ফা হর্গদেব ৪ 
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চৈতগ্তভাগবত ২ ৩ 

চোখের বালি ১২৭, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪) ১৩৭, 

১৪০) ১৪৭, ১৪৯) ১৫২, ১৫৩, ১৫৬) ১৫৯ 

১৬২, ১৬৩) ১৬৫, ১৬৬, ১৮৩ 
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ছিননমুকুল ১১৬ 

ছুট ১৫৭ 

ছেলে ভূলানে। ছড়। ১২৭) ১৪৭ 

জনসন (1015)50 ) ৫৬ 

জাল প্রতাপচাদ ১০৩, ১০৫ 

জীবনম্মতি ৬৯, ১০০, ১০৪, ১২৮১ ১৩৩, 

১৩৭-১৩৯, ১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৬১ ১৫১, 

১৫৯,১৬২, ১৬৫, ১৭১, ১৭৩, ১৮৩, ১৮৫ 

জীবিত ও মৃত ১৩৬, ১৫৩ 

জোসেফ ম্যাটুসিনি ও নব্য ইটালী ১১৯ 
জ্ঞানচন্দ্রিক! ২১৩ 

জ্ঞানাস্কুর ১০২, ১০৮ 

জঞনাহ্থুর ও প্রতিবিদ্ব ১২৩, ১২৬, ১৭১ 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১৩ 

উড (4. 731০) ২১২ 

টয়লার্স অব. দি সী (7011615 ০1 11১6 

১6৪ ) ১২১ 

*টেকচাদ ঠাকুর' ৫৮-৬২ 

টেলিমেকস ৫৫-৫৬ 

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ১১০, ১১১ 
ডস্কা-নিশ।ন ১৯৯, ২৯০ 

ডায়ালোগস্' (10151950855, 0916 ; 

কথোপকথন দ্রষ্টব্য ) 
ডি, এন্, দাস ( দেবেন্দ্রনাথ দাস এরষটুব্য ) 

ডিটেকৃটিভ, ১৩৫১ ১৩৮, ১৫৬ 

তন্ববোধিনী পত্রিকা ৫০, ৫২ 

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৬চচ958 

তারা প্রসম্নের কীন্তি ১৬০, ১৭৯ 

২১৭ 

তারাশঙ্কর তকরত্ব ৫৬. ৫৭ 

তারিণীচরণ মিত্র ৩২, ৩৯ 

তিন পুরুষ ১৮৮ 

ত্যাগ ১৬২ 

ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১১৮, ১২১, ২০৬ 

দক্ষিণ রান ২৯৭ 

দপহয়ণ ১৩৬) ১৪৪৫১ 

১৫৯০ 

দশকুমার চরিত ৫৭ 

দ|মিনী ( সপ্লীবচন্ত্র ), ১০৪ 

দ্বামিনী ( রবীন্দ্রনাথ ) ১৩৭) ১৫৫ 

দালিয়। ১৫৯, ১৬৬ 

দ্বীনবন্ধু (মিত্র ) ৯৯, ১০৩ 

দীনেন্দ্রকুমার রায় ( ১৯৩ 

দীপনির্ধাণ ১১৬ 

ছুই বোন ১৬৭ 
হুঃখের দেওয়ালি ১০ 
দুরাশা ১৪৬ 

ছুগেশনন্দিনী ৪২, ৭৬-৮২, ৯৪, ৯৭ 

দুরের আলে৷ ২*৯ 

দৃষ্টিদান ১৫৬, ১৫৭ 

দেনা পাওনা ( গল্প) ১৭৯ 

দেবদাস ২০৪ 

দেবী চৌধুরাণী ৭৬, ৯০-৯২ 

দেবেন্দ্রনাথ দান ১২১, ১২২ 

দোম্ আস্তনিও (10070 £1860710 ) ৬, ৭, 

৯-১১, ২৩ 

ছবিজেন্্রনাথ ঠাকুর ১১২ 



২১ 

ধশ্মপাল ২০৪ 

নবকথা ১৯১ 

নবজীবন ১৭৭, ১৭৮ 

নববাবুবিলাস ( প্রমথনাথ শর্দা ) ৫৮ 

নববিধান ১৭৭, মহ 

নয়নঠাদের ব্যবন! ১২০ 

নবীন সন্যাসী ১৯২ 

নান! কথ। ১১৫ 

শামগ্ুর গলপ ১৩৩, ১৩৯১ ১৪০১ ১৪৭ 

নারায়ণ ১১৩ 

নিষ্কৃতি ২০২, ২০৪ 

নৌকাডুবি ১২৭১ ১২৮, ১৩৩, ১২৪, ১৩৭, 

১৩৮, ১৪১১ ১৪২, ১৫৩, ১৫৫, 

১৫৬, ১৫৮১ ১৬২, ১৬৪ 

পণরক্ষ। ১৪২ 

পরশুরাম ১১৯, ২৭, ২০৮ 

পরিব্রাজক ১১৮ 

পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি ১৪৩, ১৬৭ 

পাখেয় ২০৯ 

পাগলের কথা ১২১১ ১২২ 

পাজি মানোএল্-দা-আস্নুম্পজাম্ রচিত 

বাঙ্গাল! ব্যাকরণ ৬, ১১ 

পালামৌ ১০৩-১০৫ 

পাষগুপীড়ন ৩৭ 

পুরুষপরীক্ষ ৩৩, ৩৪ 

পুষ্পাঞ্জলি ৭১ 

গোড়া মহেখর ৯৯, ১৬৬ 

পোষ্টমোষ্টার ১৩৬, ১৭৯, ১৮০ 

বাঙ্গালা সাহিত্যে গছ 

প্যারীচাদ মিত্র ("টেকচাদ ঠাকুর, ভরষ্টবা ) 

পাচকড়ি বন্দোপাধ্যায় ১৯৩ 

প্রচার ৯১, ৯৬ 

প্রতাপাদ্দিতা-চরিত্র ১৯-২১ 

প্রতিবেশিনী " ১৩১ 

প্রদীপ ১৯১ 

প্রবাসী ১১৬১ ১২৮, ১৩৩,১৩৪, ১৩৯) ১৪২, 

১৪৩, ১৪৭,১৮৩,১৮৪১১৮৮) ১৪২, ১৯৮ 

প্রবোধচন্দ্র বাগচী (শ্রীযুক্ত ) ২১১ 

প্রবোধচন্দ্রিক। ২৬-২৯ 

প্রভাততকুমার মুখোপাধায় ১৯১, ১৯২ 

প্রভাতচিন্ত। ১১* 

প্রমথ চৌধুরী (শ্রীধুক্ত) ১৬১, ১৯৩-১৯৬ 

প্রাচীন প্রত্বতত্ব ১৪৫ 

প্রায়শ্চিত্ত ১২৬,১৫৬ 

শ্রিমিটিএ ওরিয়েন্টালেস (:700100 
0116005155 ) ২১১ 

ফণিভূষণ বকৃসী (শ্রীযুক্ত) ১৭ 

ফুলদানী ১৯৪ 

ফেল্ ১২৭, ১৬৪ 

ফোগ্ল। দিগন্বর ১২১ 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ১৭,১৯১২৪,৪ ৯১৪৬ 

বঙ্কিমচন্দ্র ৪২-৪৪১৪৬,৪৮,৬৮,৬৯,৭০,৭৬-৯৮৪ 

১০৩,১০৪,১৪৬,১০৮১ ১১৩,১১৮,১৪৭ 

বঙ্গত্ী ২১১ 

বঙ্গদশন ৮৪,৮৬-৯০,৯৯,১০৩,১০৫১১০৬,১১৩ 

১২৭,১২৮,১৩৩১১৩৯,১৪৩,১৪৪০১৪৬,১৫৫ 

১৫৯, ১৮১, ১৮৩ 



বড় দিদি ২০১ 

বঙ্গবাসী ১১৮ 

বঙ্গবিজেতা ১০২ 

বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় ৪ 

" বঙ্গীয়-সাহিতাষ্পরিষৎ-পত্রিক। টু 

বত্রিশ সিংহাসন ২৫,২৬ 

বলেন্্রনাথ ( গ্রীকুর ) ১৯০ 

বাঙ্গা্ন। জাতীয় সাহিত্য ১৮১ 

বাঙ্গাল নিধিরাম ১২১ 

বাংল৷ জাতীয় সাহিতা ১৪১,১৪৭ 

লা বাকরণ ১৩৯ 

বাণভট ১২৪ 

বান্ধব ১০৯,১১৩ 

বালক ১২৩, ১৭৮ 

বাশ্মীকির জয় ১১৩ 

বাসুদেব চরিত ৪০,৫৩ 

বাহাবস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ৭* 

বিচারক ১৩৭,১৫৩ 

বিচিত্র! ১৭০) ১৮৮, ২০৬ 

বিস্তা কল্পদ্রম ৫৩১৫৪ 

বিদ্কাদর্শন ৫০ 

বিদ্কাপতি ৩৩ 

বিদ্ামাগর ৪০-৫৪,৫৬,৭৭,৮০,৮৩,৯২,১০৯ 

বিভ্ভাসাগর ( বিহারীলাল সরকার ) ৪. 

বিধবাঁবিবাহ ৪৮ 

বিপ্রদাস ২০১, ২০৬ 

বিবিধপ্রসঙ্গ ৯২ 

বিবিধার্থ-সংগ্রহ ৫৫,৬৩ 

২১৯. 

৭৬,৮৪-৮৬,৯৫ 

'বীরবল' ১৯৩, ১৯৫ 

বীরবালা ১১৯,১২১ 

বৃন্দাবন দাস ৯২ 

বেঙ্গলি লিটারেচার ইন্ দি নাইনটান্ধ্ সেঞ্চুরি, 
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বেণের মেয়ে ১১৩,১১৪. 

বেতালপর্ধবংশতি ৪১,৪৩,৪৬১৪৭১৫৩ 

বেদাস্তগ্রস্থ ৩৪-৩৬ 

বৈতালপচ্চীলী £ ৪৬১৪৭, 

বোষ্টমী ১৫০ 

বৌঠাকুরাণীর হাট ১২৩,১২৬১১৩১,১৩৭+১৪ ০ 

১৪২,১৫২,১৫৫১১৫৭১১৬৯১১৬৩১১৬৫,১ ৭৬. 

ব্যবধান ১৭৯ 

ব্রজবিলাম ৪৯ 

ভাই ফোটা ১৬৬ 

ভারতী ১০১,১০২১১১২,১১৬১১১৮,১২৩১১২৬ 

১৫৫, ১৬9, ১৬৬, ১৭৩-১৭৫, ১৭৬-১৭৮, 

১৮১, ১৯১১ ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ২০১ 

ভারতী ও বালক ১২৬,১৩১ 

ভারতর্্য ২০১ 

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৪২৪১৪৪. 

ভারতবর্ধায় উপাসক সম্প্রদায় ৫০ 

ভারৰি ১২৪ 

ভুবনমোহিনী প্রতিভ|, অবনরদরোজিনী ও 

ছুখসঙ্গিনী 

ভূগোল 

১২৩১২৬,১৩২,১৬০ ১৭১ 

৪€০১৫২১৫৩ 



ন্ 

ভুদেব ( মুখোপাধ্যায় ) ৭৪১৭১ 

ভ্রমর ১০৪ 

রা্ডিবিলাস ৪৬ 
মিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৮ 
মণিহার ১৩৩,১৩৮,১৪০,১৪ ১১১৬ ৫১১৪৬, 

১৫০,১৫৫১১৫৯,১৬১, ১৬৩:১৮২ 

অধুযামিনী ১৪০৫ 

সধুলুদন ( মাইকেল ) ৭১-৭৫ 
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